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Nygaard.Tæt på vandløbet "Vadet" 

ligger gården "Nygaard" ca. 400 meter nord for 

Sønderskovvej inde på marken. Her på dette 

sted har gården imidlertid ikke altid ligget, idet 

den først i 1800 tallet efter udskiftningen af 

landsbyen Gaaser i 1797 blev flyttet fra sin 

gamle plads i rækken af gårde langs 

landsbyvejen til et mere praktisk sted  midt på 

sin del af den nyudskiftede mark. På kortet til 

venstre løber "Vadet" i sit gamle leje vest for 

gården og adskiller jordene fra Nygaard (m. 32) 

og fra nabogården m. 31. Da marken fra matr. 31 

( 24 tdr. land) i 1916 blev overtaget af Nygaard 

blev denne også samtidig også tillagt  matr. nr. 

31a. Det resterende husmandssted fik derefter 

matr. 31 L. I årene derefter blev det gamle "Vad" 

erstattet af en hoved drænledning og derefter 

lukket. En ny, stor grøft blev efterfølgende gravet med håndkraft langs vejen til  ”den udflyttede 

Nygaard” på østsiden af gården. 
Før udflytningen lå gården ligesom de andre 

gårde i landsbyen ved landsbygaden i "Strædet",- 

således kaldet, da huse og gårde her lå meget tæt. 

Stedet kaldtes i  et senere skøde fra 1852 "Den 

gamle Husplads". På dette sted ligger i dag husene 

med matr. numrene 32c og 32d, - dvs. 

Sønderskovvej 173 og 196, der startede som 

gårdens aftægtshus. Ved udflytningen til det nye 

sted, fik gården meget naturligt tillagt navnet 

Nygaard. Meget tæt på den gamle  gård lå 

nabohusmandsstedet matr. 50 og helt nede ved 

fjorden husmandsstedet matr. 51. Begge disse 

små ejendomme forsvandt i slutningen af 1800 

tallet, da Holmsminde blev bygget på østsiden af 

"Vadet 
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Forhistorien. 

Hvor gammel landsbyen Gaaser er kan ikke siges med sikkerhed, men den er meget gammel, og 

har en meget enestående beliggenhed på sin strandvold (rimme) på Litorinafladen helt tæt på 

Limfjorden. Det er den eneste landsby med en sådan placering på nordsiden af den østlige 

Limfjord.  

Det er en udflytterby, en såkaldt  "torp", og da sognet er Øster Hassing, skønner jeg, at 

udflytningen er sket derfra. Også Gandrup er en sådan "torp", og da det gamle sogneskel mellem 

Øster - og Vester Hassing tidligere havde et meget indviklet forløb, der svingede fra gård til gård, 

går jeg ud fra, at det viser fra hvilket sogn de enkelte gårdes beboere oprindeligt stammede. 

Der kan være mange grunde til, at folk i den gamle sogneby/ adelby, Øster Hassing, brød op og 

slog sig ned et nyt sted. Det skete mange steder i tiden omkring og lige efter Vikingetiden. Man 

kan måske tænke sig, at der var blevet for mange mennesker det gamle sted, eller også fandt man, 

at det nye sted bød på andre og flere muligheder. Det var en slags indre kolonisation. På grund af 

stedets særlige natur og store græsningsarealer, har 

dyrehold sikkert i begyndelsen spillet en større rolle 

end agerbruget. Bønderne i Gaaser har også i stor 

udstrækning ernæret sig som fiskerbønder, idet 

fiskeri har spillet en stor rolle helt op til vore 

bedsteforældres tid. I tingbøgerne fortælles om 

stridigheder om fiskepladser og ålegårde. I 1740 

siges om Gaaser Bys lejde, at her bruges 6 åleruser (ålegårde) og 47 kåge til nedgarnsfiskeri. Det er 

det største antal kåge i hele den østlige Limfjord. Alle de fiskende hørte hjemme i Gaaser By.  

(Holger Rasmussen: Limfjordsfiskeriet før 1825) 

 

Stedet nævntes første gang i 1252 og kaldtes da "Gaasewaden". Det blev i 1253 til Gasewor og i 

1330 til Gøsser. I matrikuleringerne i 1662, 1664 og 1688 var navnet Gaase Bye, og det stemmer jo 

godt overens med, at navneforskere mener, at ordet gås indgår i navnet.  

I gamle dage tilhørte øde områder kongen, - det var såkaldt "kongelev".  I 1203 bekræftede kong 

Valdemar Sejr, at hans fader Valdemar den Store tidligere havde givet Vitskøl Kloster store 

landområder omkring Limfjorden som tak for sin ”mirakuløse” redning fra "Blodgildet i Roskilde", 

hvor hans medkonge, Knud, blev myrdet.  Dette skete 9. august 1157, og da han efter slaget på 

Grathe Hede  23. oktober samme år gjorde op med morderen( fætteren Svend) og blev enekonge, 

har han sikkert givet gaven kort tid herefter.  



 6 

Indbefattet i denne gave var hele Hals sogn med Gaasewaden, - dvs. området øst for Gaaser Å. 

Området vest for Gaaser Å har vel også oprindeligt været "kongelev", men det tilhørte i 1400 tallet 

Panter slægten på Klausholm ved Randers. ( ifølge Kr. Værnfelt, fra Himmerland & Kjær Herred  1969) 

 

 Terrænnet omkring Gaaser er et såkaldt rimme/ doppe landskab som man ser i hele sydøst 

Vendsyssel. Det er gammel, hævet havbund, dannet af revler og gennembrudt og større og mindre 

vandløb. De gamle revler kaldes "Rimmer", og dobberne er lavningerne imellem. 

Om gårdene allerede lå her, før gaven blev givet, eller om de først derefter blev organiseret af 

klosteret, kan man kun gisne om, men de lå på en lang række  på denne "rimme". Alfarvejen hertil 

løb i gamle dage syd for gårdene. Den gik fra en anden ny landsby Gandrup, mod syd over Skrold 

og "Sanden" til vadestedet i svinget ved "Byen" og derfra videre gennem skoven til Hals. Vejen 

forløb på en "Rimme" og Gaaser er således en "rækkelandsby". Syd for fællesvejen lå fjordengene, 

og mod nord havde man først marken, derefter ”Tøjreengen”, og endelig nord herfor engene, der 

stoppede ved ”Diget”, der var den næste rimme.. Overdrevet, -det store, øde område nord for 

"Diget" mellem landsbyerne Gandrup, Øster Hassing, Ulsted og Hals var fælles for alle disse 

landsbyer. Her kunne alle sende dyr på græs om sommeren i et antal, der svarede til 

landsbyenernes indbyrdes hartkorn/ størrelse. Ved udskiftningen i 1797 blev området delt op 

mellem landsbyerne og Gaasers andel fik navnet "Gaaser Kær / Gaaser Fædrift”. Forbindelsesvejen 

til Gaaser Kær var en såkaldt "Drøvt", der gik fra Toftegårdene mod nord over Gaaser Fælled med 

Gåsehaven til Diget (den næste rimme) forbi Holtet (det betyder den lille skov). Denne vej har 

sikkert kun været farbar om sommeren. 

Her langs landsbygaden er Gaaser altså efterhånden vokset frem med et antal gårde, hvis 

beliggenhed strakte sig fra de nordligste, hvor Toftegårdene ligger i dag ved Gaaser Å, mod syd 

langs åen til svinget med det gamle vadested og derfra mod øst for at slutte ved Østeråen, hvor 

gården Østeraae lå på vestsiden og gården Østergaaser lå på østsiden. Hvor mange gårde der var 

fra begyndelsen vides ikke, men i årenes løb blev de med tiden splittet op i mindre enheder, 

således at størrelserne blev vidt forskellige. Der var tale om helgårde, halvgårde, bol, halvbol, huse 

med jord og huse uden jord. Der var også nogle ejendomme vest for Gaaser Å langs alfarvejen til 

Gandrup. . 

 På vejen gennem  landsbygaden måtte man over flere små  vandløb, hvor der i begyndelsen har 

været sten i bunden. Midt i landsbygaden måtte man også over et dybere vadested,- og denne 

bæk, der snoede sig gennem marken og afvandede engen, hed simpelthen "Vadet".  Her lå i gamle 

dage flere gårde tæt på hinanden, og stedet hed lokalt "Strædet" En af disse gårde var den senere 

Nygaard, der i matriklen af 1844 fik matr. nr. 32. Før havde den forskellige numre på matrikel 

listerne, men intet navn, idet de fleste gårde kun kendtes ved mandens navn. Alle beboerne i 

Gaaser var fæstere og ejer var indtil reformationen i 1536 munkene i Vitskøl Kloster. Jorden blev 

dyrket i fællesskab, hvor alle deltog med andele, der svarede til gårdens hartkorn. 
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Midt i landsbyen lå helgården Mellergaard / Meldgaard, der var delt i 2 halvgårde. Lige nord for 

disse lå landsbyens gadekær, og det var også på denne gårds grund, den første landsbyskole blev 

bygget i 1702. 

 

 

Hvor  mange gårde, der var fra begyndelsen. vides ikke, men en præsteindberetning af 19. juli 

1568 fortæller, at der dette år i Gaaser  var 12 gårde, 5 boel og 16 gadehuse, - ialt 33 beboelser. 

Holtet: 2 gårde, 2 bol og 2 gadehuse, - i alt 6 beboelser. 

Mølholt: 1 gård (helgård/ dobbeltgård) 

Efter reformationen i 1536 er Vitskøl Kloster gledet ud som  jordbesidder og erstattet af Kronen,  

der så i årene derefter har solgt videre, og nedenstående præsteindberetning fortæller, at 32 år 

senere var langt størstedelen af ejendommene overtaget af adelige ejere. 

Kier herrit y Wendsøssiill skrevet af Sognepræst Christiern Pedersen 

Gosser bye og Holt 

Ejere gårde boell gadehuse 
Jacob Høgh til Wang  ( og Høegsholm?) 3  3 
Morthen Suendsen til Wolsnesgaardt 1 1 2 
Fru Boilde til Slette 1  1 
Holger Rosenkrantz  ( Boller ) 2  2 
Knud Bilde til Westerhassinggaardt (Mellergaard ) 1   
Fru Inger till Hestrup (H æstrupgaard ?) 1  1 
Fecents? Jull (Bovling?) 1  3 
Otthe  Brahe (Lensmanden?) 2 4 4 
(Holtit 1)    
Biørn Kaas  1 1 
Byrrj (Børge?) Trolle  til Lilo? 1  1 
Kronens til Burglum Closter 1   
Kronens til Olborrighus  1  
Hals Sogn, Gaassør,skrevet af præst Villatz Villadsen. 
Oplysningerne for Gaasers vedkommende er givet præsten af Poul 
Olluffsen og Jens Jensen sammesteds. 

   

Hals Mølle (Mølholt), Peter Justesen, Oluff Lauritsen 1   
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Situationen i Gaaser omkring 1660.Situationen i Gaaser omkring 1660.Situationen i Gaaser omkring 1660.Situationen i Gaaser omkring 1660.    

 

Efter svenskekrigene, hvor hele landet var forarmet, og hvor egnen havde været besat og var 

blevet udplyndret af fjenden, så manglede kongen, der lige havde gennemført enevælden, 

desperat penge. Derfor blev der i 1662 udarbejdet en liste over ejendomme med navnene på 

deres ejere og fæstere. Denne liste, der kaldtes Kommisionsmatriklen, skulle danne grundlag 

for udskrivning af nye jordskatter. 

Skatten på jorden blev fastsat til 64 skilling, 2/3 Rdl., pr. tønde hartkorn. Der skulle nu betales af 

al jord, både herregårdenes egen samt af al fæstegodset. Der skulle også betales af gårde, der på 

grund af krigen var øde. Der måtte de andre bønder deles om skatten, og hvis de ikke selv kunne 

betale, så måtte herremanden lægge ud. Skatterne blev inddrevet med hård hånd ved militær 

eksekution, - dvs.  at der blev indkvarteret soldater til underhold til fuld valuta var ydet. 

Kreditorerne, der som Fr. Thuresen  havde pant i godset, kunne for en fast pris af 50 Rdl. pr. td. 

htk. købe det pantsatte, uanset tilstand, hvis de samtidigt forpligtede sig til at købe mere 

kontant. Kronen forbeholdt sig tilbagekøbsret. (Kilde: Politikkens Danmarkshistorie 8, side 65 - 70 ). 

Det var hårde betingelser, - ikke kun for bønderne men også for herremændene, for hvem det at 

betale skat var noget nyt, og nu hæftede de oven i købet også for bøndernes skat. Desuden 

kunne borgerlige nu også erhverve adelsgods,- det var også noget helt nyt. 

På dette tidspunkt var ejendommene i Gaaser fordelt på flere godser, der lå langt væk, - bl. a. 

Tjele, Baggesvogn, Wraae og Langholt, men flertallet var ejet af Kronen, der havde pantsat det 

hele til Frederik Thuresen, der under Svenskekrigene havde været stadsoberst i København. Han 

stammede fra Aalborg, hvor hans bedstefar havde været borgmester. 

På dette tidspunkt var der ingen selvejere i Gaaser, - alle var fæstebønder på større eller mindre 

ejendomme. Der var registreret 30 ejendomme med et hartkorn på 73/7/0/2, og af disse tilhørte 

de 20 Kronen med samlet hartkorn på 40/3/0/2. De sidste 10 ejendomme med htk. 33/4/0/0 

tilhørte adelige ejere og var såkaldt strøgods. 

(Disse gamle matrikler kan ses i heftet ”Ejendomsforhold, Gaaser By 12”) 
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1662166216621662 

 

Kommisionsmatriklen ( 311,89 side 100) af 1662 fortæller, at fæsteren af gården, der er nr. 1 på 

listen og som efter mit bedste skøn var forløberen  for den nuværende Nygaard, hedder                                                                                                                

Niels Lauridsen 

Ejeren af gården er velbyrdige, dvs. adelsmanden, Erich Grubbe til godset Tjele ved 

Viborg. Denne ejer også nabostedet ved fjorden, der kaldes et gadehus, som Niels 

Lauridsen også har i fæste. 

I matriklen kaldes gården en halvgård, men med hartkornet 6/4/0/06/4/0/06/4/0/06/4/0/0 er det den 

højst vurderede gård i landsbyen. Gadehuset ved siden af er ikke sat i hartkorn. 

Gårdens udsæd er: rug 0 tdr., byg 6 tdr., havre 5 tdr., og høhøsten er sat til 30 læs. 

Gadehusets udsæd er: byg 1 td., og høhøsten er 6 læs. 

Skylder/ afgifter: For gården ½ td. smør og 1 svin. For gadehuset 2 pd. smør. 

Gården beskrives som værende "ved magt", dvs. velholdt og i god drift. Gadehuset 

ved siden af har velsagtens været "øde" og  er derfor lagt under nabofæstet. Det kan 

synes underligt, at et par gårde i Gaaser hørte under et gods ved Viborg, men det 

var dengang meget almindeligt og blev kaldt "strøgods". For fæsterne havde det den 

fordel, at de ikke kunne gøre hoveri på herregården, men måtte betale afgifter i 

stedet. 

 

1664166416641664    

En ny matrikel, Amtsstuematriklen (1833A) , der 2 år senere afløser den gamle matrikel, 

fortæller følgende: 

Niels Lauridsen 

Erich Grubbes tjener. 1 gård med hartkornet 7/0/0/0. Vurderingen er hævet lidt og er 

stadig den højeste i landsbyen. Gadehuset ved siden af har nu fået egen fæster og kaldes 

et ½ bol med 1 td. hartkorn. Gården er stadig nr. 1 på listen. 

Gårdens afgifter er: 1 td. smør, 1 svin, 1 foenoed (1 stk. kvæg på græs) 
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Amtsstuematriklen fik heller ikke nogen lang levetid, da værdiansættelserne var meget 

upræcise og misvisende og derfor meget uretfærdige. Derfor startede man nogle år efter 

med at lave en helt ny matrikel, der skulle hvile på helt nøjagtige opmålinger og 

vurderinger, og i 1683 kom turen til Jylland, hvor hver eneste mark blev målt op og 

boniteret. 

    

1681681681683333    

Markbog nr. 1578 i Rigsarkivet fortæller at  Niels LauridsenNiels LauridsenNiels LauridsenNiels Lauridsen  stadig sidder som 

fæster på gården. Ejeren er også stadig Welb. Erich Grubbe til Thiele. Det lille nabo boel, 

der har samme ejer, hører ikke længere med til fæstet. 

Gaaser jorden, der blev drevet i et fællesskab, bestod af 13 forskellige marker, som igen var 

opdelt i et antal agre, som var fordelt blandt fæsterne. Hver mand passede sine egne agre, 

men det var en fælles beslutning hvornår såningen og høsten skulle begynde og denne 

beslutning blev taget på bystævnet ved gadekæret under ledelse af den valgte 

Grandefoged. 

Niels Lauridsens jord var fordelt på 4 marker nemlig:  

Maans Have (nr. 7), hvor han havde 2. ager,  6. ager og 7 ager. Ialt ca. 8649 kv. alen, 

eller ca. 2/3 td. land.  Ager 2 beskrives som "ringe havre jord af dyndig, kold jord. Ager 6 og 

7 beskrives som "middelmådig havre jord af grå sand og kold jord. 

Wester Gaasermark (nr. 8), hvor han havde følgende agre. 73, 75, 77, 79, 81, 82. Ialt 

ca. 17542 kv. alen eller lidt mere end 1 td. land. Jorden beskrives som middelmådig havre 

jord af sand og grus. 

Toftegaards Agre (nr. 9), hvor han har følgende agre. 17, 37 - 42, 49, 44, 45, 46, 61.  

Ialt ca. 40752 kv. alen eller næsten 3 tdr. land. Jorden beskrives som "ringe havre jord af 

rød og hvid sand". 

Muncke Haven ( nr. 12), hvor han har følgende agre. 105 - 108, 109 - 144. Ialt           

ca. 183833 kv. alen eller  lidt over 13 tdr. land. Jorden beskrives som "middelmådig byg jord 

af sand og sort muld. Dyrkes 3 år og hviler i 3 år". (14000 kv. Alen var 1 td. land) 
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Gårdens samlede areal er hermed 253758 kv. alen eller  18,13 tdr. land. Engbund på denne 

mands andel 16 læs godt hø. Desuden i engen, som er øde og morads, græsning til 2 

høveder.  

    

1688168816881688 

I matrikelprotokollen af 1688, der viste den endelige opgørelse for hele landsbyen, ses, at alle 

gårdene er blevet voldsomt nedvurderede men ingen dog helt så meget som Niels Lauridsens 

gård, der gik fra hartkorn 7/0/0/0 til 2/4/0/0. Høhøsten er reduceret fra 30 til 16 læs.  

På et tidspunkt nogle år efter denne matrikulering sælger Kronen de pantsatte ejendomme på 

auktion i 1716 og 1720. Stadsoberst Frederik Thuresen har åbenbart ikke ønsket at overtage 

pantet, så i stedet overgår de til to nye godser, der udvider voldsomt i disse år. Det drejer sig 

om Langholt og Wraae. Ligeledes afhænder godserne Tjele og Baggesvogn deres gårde i 

Gaaser. 

    

1700170017001700    

Poul Poul Poul Poul NielseNielseNielseNielsennnn    

Niels Lauridsens fæstegård kommer altså nu omkring år 1700 ind under Wraae sammen med 

flere andre gårde i landsbyen. På denne tid er der også kommet ny fæster, der hedder Poul 

Nielsen. Navnet kunne godt tyde på, at det var en søn til Niels Lauridsen, der har overtaget 

fæstet, men om der eksisterer et familieskab vides ikke bestemt. Hartkornet 2/4/0/0 fra 1688 

følger stadig gården. 

En sag ved Kjær Herreds Ret 23. Sept. 1701. (Chr. Værnfelts notater) 

Fra 1699 - 1712 var Habakuk Jacobsen Koch sognepræst i Vester Hassing. Den 11. september 1701 havde præsten en meget 

kedelig oplevelse. Han skulle have holdt gudstjeneste i Øster Hassing Kirke over middag - efter formiddagsgudstjenesten i 

Vester Hassing. Men han kom et par timer for sent, og da han holdt ved kirken, gik Per Madsen i Hølund ud til ham og 

fulgtes med ham op mod kirken, - Mads med hatten i hånden. Mads bebrejdede præsten, at han havde ladet folk vente, - 

og Thomas Laursen i "Putten" (smugkroen i V. Hass.) hørte præsten sige: "Din grove kumpan, begegner du mig således på 

min kirkevej!" - hvortil Per svarede: "Skal jeg kaldes en grov kumpan, fordi jeg siger, at I skal komme og gøre tjeneste, for 

nu er klokken 3, og der er en del af folkene, der er gået hjem. I skal holde første tjeneste ved solens opgang og anden 

tjenesten skal ske i lovlig tid, så folk kan komme hjem og forrette det, de skal"! 

Så sluttede  Jep Poulsen på Starbæk og Poul Nielsen i Gaaser sig til Per Madsen og bebrejdede præsten hans 

efterladenhed. Hr. Habakuk gik derefter ind i kirken og fortalte degnen Oluf Mikkelsen og substitutten i Øster Hassing, Jens 
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Ovesen, hvor uforskammet han var blevet behandlet. En del, f.eks. Jens Pedersen Pauker (Paukergaard) og Lars Larsen i 

Søndergaard, var gået hjem.  

Den 23 sept. 1701 stævnede præsten de 3 bønder for Kjær Herreds Ret, og mange vidner var mødt op og afgav forklaring. 

Kirkeværgen Mikkel Mikkelsen i Staa,  at præsten havde haft så meget at gøre i Vester Hassing Kirke. Først skriftede han 

nogle af menigheden før tjenesten. Så efter at han havde absolveret dem, fulgte han et lig til kirken og holdt ligtalen over 

det,- alt før tjenesten. Så holdt han gudstjeneste, og efter tjenesten blev mange af menigheden, deriblandt Mikkel selv, 

taget til alters, - ialt 101 oplyste degnen. Til slut blev der døbt 2 ægtebørn, og så blev der ofret af barselsgæsterne. 

Den anden kirkeværge, Jens Jørgensen i Hassinggaard, og degnen vidnede som Mikkel. 

Ridefoged Otto Christensen fra Wraa mødte på bøndernes vegne til forsvar. Han ville vide, hvad tid Hr. Habakuk havde 

begyndt tjenesten i  Vester Hassing, og havde han ikke været et smut hjemme i præstegården under gudstjenesten? Det 

kunne Mikkel ikke svare på, for det regnede og var meget tåget og mørkt. På spørgsmålet om, hvornår gudstjenesten i 

Øster Hassing begyndte, mente degnen en times tid over middag. 

Sagen synes dog at være blevet forligt, - men præsten var upræcis, og 24. juli 1707 gav Biskop Bircherod ham derfor i 

menighedens overværelse en streng og alvorlig påmindelse. 

1769 

Jens ChristensenJens ChristensenJens ChristensenJens Christensen        født ca. 1717 

I 1769 ses ejerskabet igen at være skiftet. Det er den nye hovedgård Østeraaegaard, der 

samler fæstegods og efterhånden sidder på størstedelen af Gaaser. Fæsteren hedder nu 

Jens Christensen. 

Jens Christensen var gift 1. gang den 16. p. Tr. 1764  med Maren Pedersdatter (død 1776, 

begr. 24/4, 56 år gl.) Forlovere Thomas Svendsen (matr. 30) og Laurits Hansen (søn af Hans 

Sørensen) begge af Gaaser. Maren var enke efter Poul Pedersen (matr.  23), der døde i 

1763. Begr. 17/4 1763, 60 år gl. Maren havde en del børn fra sit 1. ægteskab, men ingen i 

ægteskabet med Jens Christensen . 

 (Familieforholdene kunne også dengang være meget indviklede med flere ægteskaber, søskende og halvsøskende, men det er min 

fornemmelse, at bestemte familier hørte til bestemte gårde,- ikke som en ret, men som tradition, der, hvis muligt, blev respekteret af 

ejeren. Overtog Jens Christensen fæstet efter Poul Nielsen fordi han giftede sig med enken efter Poul Pedersen (m.23) ? 

Poul slægten kommer senere  til Vester Toftegaard, der købtes til selveje. Ad omveje ender slægten igen på Nygaard, hvor den stadig 

er 

Gift 2. gang med Ane Christensdatter. 

Børn i 2. ægteskab 

Christen Jensen, f. ca. 1781 

Lars Jensen, f. ca. 1783 

Mariane Jensdatter f. 1785 

Folketælling 1787 

Jens Christensen, 60 år, g. 2. gang, Bonde & gårdboer 

Ane Christensdatter, madmoder, 30 år, g. 1.gang  

Christen Jensen, 6 år, barn af 2. ægtsk.                                 

Lars Jensen, 4 år                                                                     

Mariane Jensdatter, 2 år 

Christen Thomsen, 25 år, ugift,          tjenestefolk.             

Margrethe Pedersdatter, 24 år, ugift.                                      

Poul Jensen, 13 år 
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1794179417941794    

Jens Jepsen og Christen SørensenJens Jepsen og Christen SørensenJens Jepsen og Christen SørensenJens Jepsen og Christen Sørensen 

Regnskabsbogen for Østeraagaard for 1793 - 1794 viser, at der er kommet 2 nye fæstere på 

gården, og i 1789 ændredes hartkornet en smule nedad til 2/1/2/0. (Christen Sørensen 

giftede sig med enken efter foregående fæster, - Ane Christensdatter.) 

1797179717971797 

Regnskabsbogen viser, at Christen Sørensen nu er alene om fæstet. I det år blev 

udskiftningen i Gaaser gennemført. Alle gårdene blev egaliserede,- dvs. at de blev gjort lige 

store. Alle havde nu samme hartkorn - 1/7/2/0. 

Alle jordene blev opmålt og fordelt på ny, således at alle så vidt det var muligt fik både et 

stykke ved fjorden, et stykke af marken, et stykke af tøjreengen og et stykke af engen. 

Desuden fik man en andel af Gaaser Kær / Gaaser Fædrift, der var landsbyens overdrev 

nord for Holtet. 

Husmændene i øst (48, 49, 50, 51) fik en lille stump jord ved husene samt et stykke tøjreeng 

og eng til deling. 

Husmændene i vest (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 og 47) fik også lidt jord ved husene, samt 

nogle smalle striber i krumningen ved åen syd for V. Toftegaard. 

Alle husmænd fik en smal stribe jord nord for "Haven" på Holtet som kompensation for 

gamle græsningsrettigheder i Gaaser Kær. 

Alle fik en andel af Gåsehaven (matr. 56), men gårdlodderne var større end 

husmandslodderne. ”Gåsehaven”, der var landsbyens sidste fællesjord lå i nordøstenden af 

Gaaser fælled syd for ”Diget”. 

Samtidig med de nye  markskel, blev der lavet nye, fælles markveje, så alle kunne komme 

frem til deres marker uden at skulle vente på fælles beslutning om såning og høst. 

Også den gamle alfarvej blev lagt om og rettet ud, så den nu gik i en lige linie nord om 

husene. Før udskiftningen havde den bugtet sig fra gård til gård på sydsiden følgende 

terrænnet. 

Der var også lagt op til, at gårdene efterhånden skulle flyttes ud på de nye marker, men i 

Gaaser blev mange liggende på de gamle pladser. De gårde, der udflyttedes, efterlod som 

regel et hus, der blev stående på den gamle plads. 
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1801180118011801 

Folketællingen det år viser følgende: 

Christen Sørensen, 46 år i 1. ægteskab, Bonde og gårdboer 

Ane Christensdatter, 47 år i 2. ægteskab, hans kone (g. 1. m. Jens Christensen, der tidligere 

fæstede gården) 

Børn af Anes 1. ægteskab 

Chresten Jensen, 18 år 

Lars Jensen 16 ÅR  

Mariane Jensdatter 15 

Jens Christensen 3 år. Fælles barn 

 

På et tidspunkt inden 1821 kommer der igen ny fæster. Det drejer sig om Jørgen 

Christensen / eller Jørgen Allerup. Er han den fuldmægtige, der styrede Østeraae for 

arvingerne? 

 

 

I 1801 blev alle gårdene 

under Østeraae 

brandforsikrede og den 

gamle protokol blev 

senere fundet i et 

gammelt chatol, der 

stammede fra 

Bødkergård. Herunder ses 

vurderingen af Nygaard på 

den gamle plads. 
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En gaard beboes af Christen Sørensen 

a) Stuehuset norden i Gaarden 14 Fag, 8 

Al. dyb,Ege under- og fyrre overtømmer, 

klinede Vægge og Straae Tag, til Stue, 

Kammer, Køkken og Bryggers,  med Loft 

vinduer og Døre, en Jern Bilægger 

Kakelovn, en indmuret Kaaber Kiedel på 

3/4 Tønde, samt Skorsten af brændte 

Sten, og Bageown af Leer.  130 Rdl. 

b) Det nordre Huus, 14 Fag, 10 Al. dyb, 

Eege under og Fyrre Overtømmer, 

klinede Wægge og Straae Tag til Lade.  100 Rdl. 

c) Det Østre Huus, 9 Fag, 7½ Al dyb, Eege under- og fyrre Overtømmer, klinede Wægge og Straae Tag til Stald. 

50 Rdl. 

d) Det Søndre Huus, 12 Fag, 8½ Al. dyb,Eege Under- og fyrre Overtømmer, klinede Wægge og Straae Tag til  

Koehuus.   70 Rdl. 

Siger Tre Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler 

Er forsvarlig mod Ildsfare og ej før været forsikret.  
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Gårdens tillagte areal efter udskiftningen af Gaaser i 1797.  

Jorden er i 4 stykker, - nemlig Marken, Tøjreengen, Engen, og helt nord for Holtet gårdens andel af 

overdrevet (Gaaser Fædrift) 

 

I 1811 døde Løjtnant Toft, der ejede Østeraae og hermed en stor del af ejendommene i Gaaser, 

der blev drevet som fæstegårde. Den sidste, der havde "Nygaard" i fæste hed Jørgen Christensen. 

Han var samtidig fuldmægtig og styrede Østeraae for arvingerne. 

Det var en svær tid efter Danmarks nederlag i Napoleonskrigene, der endte med statsbankerot, og 

disse arvinger søgte derfor i årene herefter at afhænde fæstegodset, og i 1821 afhændedes 

Nygaard (matr.32) til sønnen af fæstegårdmanden på nabogården, Niels Christensen.  Den ældre 

broder, Lars Christensen overtog hjemmet (matr.31). De var sønner af fæstegårdmand Christen 

Pedersen (31), der  igen var søn af Peder Christensen Skrædder (tidligere fæster på Øster 

Mellergaard, matr.29) 
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Niels Christensens skøde af 28. Juli  1825, og dette lyder som følger: 

    

JJJJeg underskrevne Cancelllieassessor Bye og Herredsskriver Peter Georg Toft af 

Thisted giør vitterligt: at have solgt og afhændet, som jeg og hermed paa 

egne og mine medarvingers Vegne  sælger, skiøder og aldeles afhænder til 

velagte  Niels Christensen i Gaaser den Gaard sammesteds, som Jørgen 

Christensen eller Jørgen Allerup sidst havde i fæste, stående for hartkorn 1 

Td. 7 Skp. 2 Fjdk. 

Og da nu Kiøberen velagte Mand Niels Christensen har betalt og klareret 

den forindbemeldte Eiendom ved Kiøbekontrakt med os af 20. Februar 1821, 

læst inden Retten d. 23. s. M., fastsatte Kiøbesum eller 1600 Rdl. Sedler, 

nævner Sexten Hundrede Rigsbankdaler, saa erkjende vi os ingen videre Ret, 

Lod eller Deel at have i eller til den meernævnte Eiendom, men samme skal 

tilligemed dens Anpart Konge Korntiende tilhøre Kiøberen som hans rette 

Eiendom, alt i Overensstemmelse med fornævnte Kiøbekontrakt og i Henhold 

til Hr. Leutenant Tofts eller hans Boes Skiøder og Hjemmelsbreve, respektive af 

1. Juli 1811 og 20. Februar 1821, følgeligen med saadan Adkomst, 

Rettigheder og Friheder, Byrder og Forpligtelser, som benævnte 

Hjemmelsdokumenter udvise og medføre. 

Det bemærkes, at min Assessor Tofts Competance til at udstæde nærværende 

Skiøde hidrøre deels fra Kongelig allernaadigst Bevilling af d. 10. Januar 

1821, læst inden Retten d. 23. Februar 1821, deels fra mine Medarvingers 

mig givne Fuldmagt, dat. 5. Februar 1821 og tinglæst d. 23. s. M. 

Og saaledes udstædes dette Skiøde under Haand og Segl i Vitterligheds 

Vidners Overværelse. 

Østeraae, d. 28. Juli 1825 

Peter Georg Toft 

Til Vitterlighed: A. Kr. Holm (Lærer i Gaaser),  Jens Nielsen (Øster 

Bødkergaard) 
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NIELS CHRISTENSEN ( 1. generation) 

1821 - 1852 

Niels Christensen  født 1794, døbt 1. p. Ts.  på gården matr. 31 (i dag Sønderskovvej 175) 

som søn af fæstegårdmand Chresten Pedersen (f. 1758, døbt 24/9 i Gaaser og død 13/1 1843, 85 

år), og hustru  Maren Larsdatter af Gaaser ( f. 1759 og død 7/4 1844, 85 år). 

 

 

Forældrene Chresten og Maren blev gift i Øster Hassing Kirke 3. p. Tr. 1789 . Forlovere var: Anders 

Pedersen Skrædder, gommens onkel, og Chresten (Meldgaard) Nielsen, brudens svoger (Vester 

Meldgaard).                                                                                                           

Gift med:                                                                                                                                    

Birgitte Christensdatter. 

Bryllup 28/12 1817 i Jerslev  kirke. Hun er født i Serritslev  1796, døbt 22. p.Ts. Død formentlig i 

Gaaser efter 1872. 

Hvordan Niels og Birgitte trods afstanden mellem hjemmene fandt sammen, vides ikke. Det 

almindelige var dengang, at man fandt sin ægtefælle på sin egen egn, eller der var familiebånd i 

forvejen. Lærer Jens Ovesen, som har forsket i - , og er medlem af slægten, mente, at de måske 

kunne have mødt hinanden på Hundslund Marked, og det er jo absolut en mulighed. 

 Birgitte (Birthe) er datter af bonde og husmand Christen Sørensen, Underåre i Serritslev og hustru 

Maren Nielsdatter fra Saltum,- viet i Serritslev 4/1 1792. Faderen Chresten Sørensen havde været 

gift før med Birgitte Jespersdatter, der var 28 år ældre end sin mand. Hun døde 1791, begr. 23/11, 

67 år. Datteren blev altså  kaldt Birgitte efter faderens første kone. Inden 1801 flyttede familien til 

Øster Mellerup i Jerslev til bedre kår. Chresten er nu blevet gårdmand med 4 tjenestefolk. Birgitte 

havde 2 søskende: 1) Mariane, f.795, gift 14/3 1815 med Laurs Sørensen, Vester Kornum. 2) Niels 

Chr. Christensen, født 1800, gift med Dorthe Marie Jensdatter og overtager hjemmet. 

Børn i dette ægteskab mellem Niels Christensen og Birgitte Christensdatter: 

1) Mariane Nielsdatter, født 1818                                                                                                                         

2) Maren Nielsdatter, født 1823                                                                                                                                 

3) Ane Nielsdatter, født 1826  

4) Nielsine Marie Nielsdatter, født 16. august  1832 

Faddere: Niels blev båret til dåben af Johanne Jensdatter, Poul Pedersens hustru i Gaaser (farbror i Ø. Mellergrd.), Anders Andersen i Gaaser , 

gift med Else Larsdatter(moster), Lars Larsen, morbror, tjener i Starbæk, Lars Pedersen, farbror, og Johanne Jensdatter tjener i Mellergaard i 

Gaaser. 
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Ved brylluppet i 1817 har Niels endnu ikke fået foden under eget bord. Om han stadig har boet 

hjemme på gården hos forældrene på matr. 31 vides ikke, men det er meget troligt, da der altid 

var brug for tjenestefolk på gården. Også den 3 år ældre bror Lars Christensen  var hjemme på 

gården. 

Da det bliver storebror Lars, der overtager hjemmet 

(31, rød) må Niels og Birgitte se sig om efter en 

anden gård, og valget falder på nabogården (32 

grøn). Gårdene ligger klods op ad hinanden, og man 

kan forestille sig, at der har været et meget tæt 

forhold mellem de 2 brødre og deres familier med 

mange fætre og kusiner. 

Som skødet viser, køber Niels sit nye hjem af 

arvingerne efter Løjtnant Toft på Østeraae, der solgte 

ud af fæstegodset. Købet skete allerede i Februar 

1821, men skødet blev først endeligt tinglyst i Juli 

1825. 

 

Som det ses af kortet var gårdens placering ikke den 

bedste, idet den lå i udkanten af den ny udskiftede 

mark. Derfor fandt man kort tid efter overtagelsen et 

mere praktisk sted at opbygge en ny firlænget gård. 

Det skete på østsiden af Vadet, midt på marken, ca. 

400 meter nord for den gamle gård. Man skilte 

simpelthen den gamle gård ad som et samlesæt og 

satte den sammen på ny, så størstedelen af den nye 

gård var simpelthen genbrug af den gamle. Billedet af 

stuehuset er tegnet af Anna Meldgaard fra "Egen".                                                                       

. Et af husene blev dog stående på den gamle husplads 

og blev lejet ud. I 1835 kaldes han Niels Christensen fra 

den nyudflyttede gård "Nygaard" i Gaaser, og i 1837 får 

gården ved "deklaration" tillagt det meget passende 

navn "Nyegaard". Udflytningen må altså være sket 

ganske få år efter overtagelsen. På det tidspunkt fulgte 

"Vadet" sit gamle forløb og delte markerne fra matr. 31 

og 32. Brødrene Lars og Niels havde altså hver sin side 

af vandløbet, og vejen op til den nye placering har fulgt dette.                                                                                                      
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Lars Mortensen (2. generation) 
1852 - 1905 

 

Lars Mortensen                           Nielsine Marie Nielsdatter 

Lars Mortensen er født den 11. Juni 1823 i  Biilgaard i Tylstrup, Ajstrup Sogn, som søn af 

gårdmand Morten Espensen og hustru Maren Margrethe Laursdatter. Han blev hjemmedøbt den 

12. juni og fremstillet den 6. juli i Ajstrup Kirke. 

Fadderne ved dåben var Chresten Hansens hustru, Katrine M. Vesterschous i Ulsted, Klaus 

Lorentsens hustru Kirsten Simonsdatter i Tylstrup, Anders Jensen Ulsted, Niels Jensen Ajstrup og 

Jens Jensen Sulsted. Lars blev konfirmeret 1837 i Ørum.  

Lars Mortensen var gårdmand i Gaaser, Øster Hassing Sogn. Han blev gift 9. august 1851 i Øster 

Hassing med pige 

Nielsine Marie Nielsdatter 

Forlovere ved brylluppet var gårdmand Thomas Jensen Kraghede og Niels Christensen, Nygaard.  

Nielsine Marie er født den 16. August 1832 i Gaaser, Øster Hassing Sogn som datter af gårdmand 

Niels Christensen og hustru Birthe Christensdatter. Hun blev døbt den 30. September i Øster 

Hassing Kirke, og fadderne ved dåben var Lars Sørensens hustru Mariane Christensdatter af 

Kornum i V. Brønderslev (moster), gårdmand Lars Christensen (farbror), ungkarl P. Chr. 

Christensen, Gaaser, Niels Thomsen fra Holtet. 
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 I ægteskabet var børnene: 

1) Marie Birgitte Larsen, født den 12. April 1853. Hun blev gift 2. dec. 

1879 med Martin Pedersen i matr. 49. Forlovere Lars Mortensen og Simon 

Jensen Folden, matr. 31. De kom til at bo i husmandsstedet matr. 49, og de fik 

sønnen Niels Anton, der døde ugift. 

2) Nielsine Larsen, født 8. okt. 1855 i Gaaser. Død før 1860 

3)  Marthea Nielsine Larsen, født den 28. maj  1859. Hun blev gift 17. 

april 1888 med  ungkarl Chr. Sørensen af Saltum. Han er født i Fårup 12. april 

1853. Forlovere: Lars Mortensen i Gaaser og  Morten Sørensen, gårdmand i 

Aistrup. De fik 2 sønner Niels og Lars Sørensen, der blev møbelsnedkere og fik 

en møbelforretning i Nørresundby. De fik  3 børn. Børge, Hans Åge og Edith.  

4) Birgitte Larsen, født den 8. December 1860. Døde som barn 

5) Kristiane Larsen, født den 17. juli 1863. Hun blev gift 25. okt. 1892 med 

enkemand Jens Klem på Holtet. Der var datteren Jane Klem, gift Justesen. De fik 

ingen fælles børn. 

6) Morten Larsen, født den 18. juni 1865. Død ugift i sit hjem  13. marts  

1901, 35 år gammel. 

7) Mikkeline Larsen, født den 8. september 1868. Døde som barn 

8) Andreas Larsen, født den 24. August 1871. Han blev gift med Pouline 

Jensen fra Starbæk på Holtet. De fik 3 børn, Anne, Niels og Marius. Han overtog 

hjemmet i Gaaser. 

 

9) Thomas Larsen, født den 29. November 1874. Han blev gift med Thea 

fra Neirup. Han startede med en gård i Gandrup, som han udstykkede, og blev 

senere gårdmand på Grydelund i Vester Hassing. De fik 2 børn, Johanne og Juul 

Larsen. 

Alle børnene er født i Gaaser, Øster Hassing Sogn. 

I folketællingen af 1901 oplyses, at der i ægteskabet var 5 levende og 4 døde 

børn. 
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Lars Mortensen overtog 1852 sin svigerfaders gård. Skødet for denne handel findes i Kær 

Herreds Skøde- og Pantebog Nr. 13, Folio 1016 og lyder som følger: 

Skøde. 

JJJJeg underskrevne Niels Christensen, hidtil gårdmand i Gaaser Beg underskrevne Niels Christensen, hidtil gårdmand i Gaaser Beg underskrevne Niels Christensen, hidtil gårdmand i Gaaser Beg underskrevne Niels Christensen, hidtil gårdmand i Gaaser By, Ø. y, Ø. y, Ø. y, Ø. 

Hassing Sogn tilstår og gør hermed vitterlig, at jeg har solgt, samt Hassing Sogn tilstår og gør hermed vitterlig, at jeg har solgt, samt Hassing Sogn tilstår og gør hermed vitterlig, at jeg har solgt, samt Hassing Sogn tilstår og gør hermed vitterlig, at jeg har solgt, samt 

hermed skøder og overdrager til min svigersøn Lars Mortensen af hermed skøder og overdrager til min svigersøn Lars Mortensen af hermed skøder og overdrager til min svigersøn Lars Mortensen af hermed skøder og overdrager til min svigersøn Lars Mortensen af 

GaaserGaaserGaaserGaaser    min hidtil iboende og efter skøde d. 28. Juli 1825 ejende gård i min hidtil iboende og efter skøde d. 28. Juli 1825 ejende gård i min hidtil iboende og efter skøde d. 28. Juli 1825 ejende gård i min hidtil iboende og efter skøde d. 28. Juli 1825 ejende gård i 

Gaaser By, Ø. Hassing Sogn, Kær Herred, med bGaaser By, Ø. Hassing Sogn, Kær Herred, med bGaaser By, Ø. Hassing Sogn, Kær Herred, med bGaaser By, Ø. Hassing Sogn, Kær Herred, med bygninger og ygninger og ygninger og ygninger og 

tilliggende ejendomme, ny matr. nr. 32 med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 3 tilliggende ejendomme, ny matr. nr. 32 med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 3 tilliggende ejendomme, ny matr. nr. 32 med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 3 tilliggende ejendomme, ny matr. nr. 32 med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 3 

fjdk. 1/4 alb. med tiender alt med de rettigheder og forpligtelser, såvel fjdk. 1/4 alb. med tiender alt med de rettigheder og forpligtelser, såvel fjdk. 1/4 alb. med tiender alt med de rettigheder og forpligtelser, såvel fjdk. 1/4 alb. med tiender alt med de rettigheder og forpligtelser, såvel 

almindelige som særdeles, hvormed jeg har ejet samme.almindelige som særdeles, hvormed jeg har ejet samme.almindelige som særdeles, hvormed jeg har ejet samme.almindelige som særdeles, hvormed jeg har ejet samme.    

I købet er tillige medfulgt min besætning I købet er tillige medfulgt min besætning I købet er tillige medfulgt min besætning I købet er tillige medfulgt min besætning kreaturer, gårds og kreaturer, gårds og kreaturer, gårds og kreaturer, gårds og 

avlsredskaber, inventarium, udavlsredskaber, inventarium, udavlsredskaber, inventarium, udavlsredskaber, inventarium, ud----    og indbo af alle slags, således som og indbo af alle slags, således som og indbo af alle slags, således som og indbo af alle slags, således som 

det er køberen overleveret.det er køberen overleveret.det er køberen overleveret.det er køberen overleveret.    

Den accorderede contante købesum 800 Rdl. er mig betalt, hvorhos Den accorderede contante købesum 800 Rdl. er mig betalt, hvorhos Den accorderede contante købesum 800 Rdl. er mig betalt, hvorhos Den accorderede contante købesum 800 Rdl. er mig betalt, hvorhos 

køberen skal svare mig og hustru aftægt vor livstid efter en i dag køberen skal svare mig og hustru aftægt vor livstid efter en i dag køberen skal svare mig og hustru aftægt vor livstid efter en i dag køberen skal svare mig og hustru aftægt vor livstid efter en i dag 

oprettetoprettetoprettetoprettet    kontrakt, som køberen upåklageligt skal efterleve i alle kontrakt, som køberen upåklageligt skal efterleve i alle kontrakt, som køberen upåklageligt skal efterleve i alle kontrakt, som køberen upåklageligt skal efterleve i alle 

bestemmelser.bestemmelser.bestemmelser.bestemmelser.    

Dette således under lovlig hjemmels ansvar udstedte skøde bekræftes Dette således under lovlig hjemmels ansvar udstedte skøde bekræftes Dette således under lovlig hjemmels ansvar udstedte skøde bekræftes Dette således under lovlig hjemmels ansvar udstedte skøde bekræftes 

med min vidnefaste underskrift.med min vidnefaste underskrift.med min vidnefaste underskrift.med min vidnefaste underskrift.    

Skrevet i Nr. Sundby, d. 3. Januar  1852Skrevet i Nr. Sundby, d. 3. Januar  1852Skrevet i Nr. Sundby, d. 3. Januar  1852Skrevet i Nr. Sundby, d. 3. Januar  1852    

Niels ChristensenNiels ChristensenNiels ChristensenNiels Christensen    

Larsen                 MøLarsen                 MøLarsen                 MøLarsen                 Møllerllerllerller    

Anmærkning. Den herved afhændede gård er ved deklaration tillagt Anmærkning. Den herved afhændede gård er ved deklaration tillagt Anmærkning. Den herved afhændede gård er ved deklaration tillagt Anmærkning. Den herved afhændede gård er ved deklaration tillagt 

navnet "Nygaard".navnet "Nygaard".navnet "Nygaard".navnet "Nygaard".    
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Aftægtskontrakt mellem Lars Mortensen og Niels Christensen. 

Til beboelse for aftægtsmanden og hustru Til beboelse for aftægtsmanden og hustru Til beboelse for aftægtsmanden og hustru Til beboelse for aftægtsmanden og hustru 

Birgitte Christensdatter såBirgitte Christensdatter såBirgitte Christensdatter såBirgitte Christensdatter så    længe de lever længe de lever længe de lever længe de lever 

at opføre et hus på at opføre et hus på at opføre et hus på at opføre et hus på den såkaldte "gamle den såkaldte "gamle den såkaldte "gamle den såkaldte "gamle 

husplads" af min gårds ejendom, og skal husplads" af min gårds ejendom, og skal husplads" af min gårds ejendom, og skal husplads" af min gårds ejendom, og skal 

denne husplads tillige med den denne husplads tillige med den denne husplads tillige med den denne husplads tillige med den 

hosværende jord, der er beliggende på hosværende jord, der er beliggende på hosværende jord, der er beliggende på hosværende jord, der er beliggende på 

højre side af "Vadet", underligge højre side af "Vadet", underligge højre side af "Vadet", underligge højre side af "Vadet", underligge 

aftægtsboligen til aftægtsfolkenes aftægtsboligen til aftægtsfolkenes aftægtsboligen til aftægtsfolkenes aftægtsboligen til aftægtsfolkenes 

afbenyttelse, ligeledes også det der stående afbenyttelse, ligeledes også det der stående afbenyttelse, ligeledes også det der stående afbenyttelse, ligeledes også det der stående 

lejehus.lejehus.lejehus.lejehus.    

AftæAftæAftæAftægtshuset skal være færdig sommeren gtshuset skal være færdig sommeren gtshuset skal være færdig sommeren gtshuset skal være færdig sommeren 

1852, 16 alen lang, 10 alen bred af bindingsværk med murede vægge af brændte 1852, 16 alen lang, 10 alen bred af bindingsværk med murede vægge af brændte 1852, 16 alen lang, 10 alen bred af bindingsværk med murede vægge af brændte 1852, 16 alen lang, 10 alen bred af bindingsværk med murede vægge af brændte 

sten og indrettes efter deres ønske og med brønd.sten og indrettes efter deres ønske og med brønd.sten og indrettes efter deres ønske og med brønd.sten og indrettes efter deres ønske og med brønd.    De må af indboet medtage det De må af indboet medtage det De må af indboet medtage det De må af indboet medtage det 

fornødne, som efter deres død tilfalder ejeren af gården.fornødne, som efter deres død tilfalder ejeren af gården.fornødne, som efter deres død tilfalder ejeren af gården.fornødne, som efter deres død tilfalder ejeren af gården.    

I årligI årligI årligI årlig    underhold leverer jeg dem følgende:underhold leverer jeg dem følgende:underhold leverer jeg dem følgende:underhold leverer jeg dem følgende:    

2½  td. rug, 2½ td. byg, 1 td. malt, ½ skp. ærter, 3 lisp. flæsk, 3 lisp. fårekød, 2 fede 2½  td. rug, 2½ td. byg, 1 td. malt, ½ skp. ærter, 3 lisp. flæsk, 3 lisp. fårekød, 2 fede 2½  td. rug, 2½ td. byg, 1 td. malt, ½ skp. ærter, 3 lisp. flæsk, 3 lisp. fårekød, 2 fede 2½  td. rug, 2½ td. byg, 1 td. malt, ½ skp. ærter, 3 lisp. flæsk, 3 lisp. fårekød, 2 fede 

gæs, 1½ lisp. smør, 12 potter brændevin, ½ lisp. hør eller hørfrø til såning, daglig 4 gæs, 1½ lisp. smør, 12 potter brændevin, ½ lisp. hør eller hørfrø til såning, daglig 4 gæs, 1½ lisp. smør, 12 potter brændevin, ½ lisp. hør eller hørfrø til såning, daglig 4 gæs, 1½ lisp. smør, 12 potter brændevin, ½ lisp. hør eller hørfrø til såning, daglig 4 

potter mælk, eller om de ønsker det leverepotter mælk, eller om de ønsker det leverepotter mælk, eller om de ønsker det leverepotter mælk, eller om de ønsker det levere    dem foder til en ko. Jeg føder og græsser dem foder til en ko. Jeg føder og græsser dem foder til en ko. Jeg føder og græsser dem foder til en ko. Jeg føder og græsser 

for dem 2 får, tillige med mine egne.for dem 2 får, tillige med mine egne.for dem 2 får, tillige med mine egne.for dem 2 får, tillige med mine egne.    

Jeg leverer dem fornøden ildebrændsel. Jeg leverer dem fornøden ildebrændsel. Jeg leverer dem fornøden ildebrændsel. Jeg leverer dem fornøden ildebrændsel.     

Den huset tillagte jord dyrker og driver jeg og skal 3 gange årlig befordre dem til og Den huset tillagte jord dyrker og driver jeg og skal 3 gange årlig befordre dem til og Den huset tillagte jord dyrker og driver jeg og skal 3 gange årlig befordre dem til og Den huset tillagte jord dyrker og driver jeg og skal 3 gange årlig befordre dem til og 

fra kirke m.v. Når en af dem dør, skal jeg bekosfra kirke m.v. Når en af dem dør, skal jeg bekosfra kirke m.v. Når en af dem dør, skal jeg bekosfra kirke m.v. Når en af dem dør, skal jeg bekoste en hæderlig begravelse m.v.te en hæderlig begravelse m.v.te en hæderlig begravelse m.v.te en hæderlig begravelse m.v.    

Til sikkerhed for aftægten, første prioritet i den af mig købte gård i Gaaser med avl Til sikkerhed for aftægten, første prioritet i den af mig købte gård i Gaaser med avl Til sikkerhed for aftægten, første prioritet i den af mig købte gård i Gaaser med avl Til sikkerhed for aftægten, første prioritet i den af mig købte gård i Gaaser med avl 

og afgrøde m.v.og afgrøde m.v.og afgrøde m.v.og afgrøde m.v.    

Aftægten anslås til 50 Rdl. årlig = 250 Rdl. Aftægtshuset = 100 Rdl. Aftægten anslås til 50 Rdl. årlig = 250 Rdl. Aftægtshuset = 100 Rdl. Aftægten anslås til 50 Rdl. årlig = 250 Rdl. Aftægtshuset = 100 Rdl. Aftægten anslås til 50 Rdl. årlig = 250 Rdl. Aftægtshuset = 100 Rdl. 

Begravelsen à 25 Rdl. = 50 Rdl. Ialt 400 Rdl.Begravelsen à 25 Rdl. = 50 Rdl. Ialt 400 Rdl.Begravelsen à 25 Rdl. = 50 Rdl. Ialt 400 Rdl.Begravelsen à 25 Rdl. = 50 Rdl. Ialt 400 Rdl.    Denne koDenne koDenne koDenne kontrakt, som vi ntrakt, som vi ntrakt, som vi ntrakt, som vi 

har indgået, bekræftes med vore underskrifter i vidners overværelse.har indgået, bekræftes med vore underskrifter i vidners overværelse.har indgået, bekræftes med vore underskrifter i vidners overværelse.har indgået, bekræftes med vore underskrifter i vidners overværelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

NNNNørre Sundby, den 3. januar 1852ørre Sundby, den 3. januar 1852ørre Sundby, den 3. januar 1852ørre Sundby, den 3. januar 1852    

Lars Mortensen                          Lars Mortensen                          Lars Mortensen                          Lars Mortensen                          Niels ChristensenNiels ChristensenNiels ChristensenNiels Christensen    

Møller      Møller      Møller      Møller                                                                                                                                                          SøndergaardSøndergaardSøndergaardSøndergaard    
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Købsprisen for "Nygaard" var altså i Januar 1852 800 Rdl. kontant. Hertil kom fremtidige 

udgifter i henhold til aftægtskontrakten på 400 Rdl. for hus, brændsel, viktualieydelser og 

endelig 2 gange begravelse. 

Ialt 1200 Rigsdaler. 

Lars Mortensens familie baggrund 

 

 

På billedet herover ses stuehuset på "Biilgaard" i Tylstrup, Ajstrup Sogn, der var Lars 

Mortensens fødehjem. Hans far Morten Espensen kom fra Ulsted, f.1788 og d. 21. feb. 1841. 

Han var søn af Espen Mortensen og af den vidtforgrenede "Espenslægt", der kan følges langt 

tilbage i historien. 

Morten Espensen giftede sig den 5. februar 1819 med datteren i Biilgaard, Maren Margrethe 

Christensdatter. I dette ægteskab  var der 4 børn, Maren f. 1821, Lars f. 1823, Ane Katrine f. 

1825 og Karen Marie f. 1828. 

Lars' mor, Maren Margrethe døde i 1832, da Lars var 9 år, og da faderen kort tid efter giftede sig 

igen med enke Anne Christensdatter, fik børnene ved skiftet udbetalt deres mødrene arv. Lars’ 

andel heraf var 178 Rdl. Pigerne fik hver 89 Rdl (piger arvede kun ½ andel).  

Faderen døde i 1841, og ved skiftet oplyste enken, at der var 4 børn efter mandens første 

ægteskab. Sønnen Lars var på det tidspunkt 17½ år gammel. 
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Til deling var der ialt i boet 4346 Rdl. Heraf fik enken 2173 Rdl.  Sønnen Lars fik 865 Rdl. og hver 

af pigerne fik 432 Rdl. og 3Mark. Pengene blev stående i gården som 2. prioritet og den første 

arv  efter moderen stod som 1. prioritet. 

 

Da Lars kom til Gaaser i 1851 (oplyst i Fkt. 

1901), var han altså en holden mand med 

mere end 1000 Rdl. på lommen.  

1860 ,Køb af parcel matr. 30b på 

Holtet. 

 

 

 

 

 

 

I 186o købte  Lars Mortensen en parcel i Gaaser Kær nord for 

Holtet. Den blev købt fra naboejendommen matr. 30a i Gaaser, der 

ejedes af Matthis Chr. Nielsen. Salget har sikkert været en del af 

ejerskiftet på denne gård, idet datteren Mariane blev gift med  Lars 

Christensen Ravn fra matr. 16, og broderen Jakob fik en halvdel af 

ejendommen, Nørgaard matr. 30c, der senere flyttedes nordpå i 

marken. Lars Ravn druknede på fjorden i 1869, hvorefter Mariane 

solgte til Bertel Jensen og blev kone på Øster Toftegaard.  
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Skødet lyder som følger: 

    

Underskrevne Mads Christian Nielsen, gårdejer i Gaaser Bye, Øster Underskrevne Mads Christian Nielsen, gårdejer i Gaaser Bye, Øster Underskrevne Mads Christian Nielsen, gårdejer i Gaaser Bye, Øster Underskrevne Mads Christian Nielsen, gårdejer i Gaaser Bye, Øster 

Hassing sogn, Kær Herred, Gør vitterligt: At have solgt, samt herved Hassing sogn, Kær Herred, Gør vitterligt: At have solgt, samt herved Hassing sogn, Kær Herred, Gør vitterligt: At have solgt, samt herved Hassing sogn, Kær Herred, Gør vitterligt: At have solgt, samt herved 

skøder og til fuldkommen ejendom overdrager til gårdejer Lars skøder og til fuldkommen ejendom overdrager til gårdejer Lars skøder og til fuldkommen ejendom overdrager til gårdejer Lars skøder og til fuldkommen ejendom overdrager til gårdejer Lars 

Mortensen her i byen en fra bemeldte min gård i Gaaser, soMortensen her i byen en fra bemeldte min gård i Gaaser, soMortensen her i byen en fra bemeldte min gård i Gaaser, soMortensen her i byen en fra bemeldte min gård i Gaaser, som jeg ejer m jeg ejer m jeg ejer m jeg ejer 

efter skøde af 15. September 1830, tinglæst d. 3. December samme år efter skøde af 15. September 1830, tinglæst d. 3. December samme år efter skøde af 15. September 1830, tinglæst d. 3. December samme år efter skøde af 15. September 1830, tinglæst d. 3. December samme år 

efter dertil erhvervet bevilling af 22. September dette år udstykket efter dertil erhvervet bevilling af 22. September dette år udstykket efter dertil erhvervet bevilling af 22. September dette år udstykket efter dertil erhvervet bevilling af 22. September dette år udstykket 

parcel, der under matrikel nr. 30b er skyldsat for 3 skp. 3 fjdk. 1/4 parcel, der under matrikel nr. 30b er skyldsat for 3 skp. 3 fjdk. 1/4 parcel, der under matrikel nr. 30b er skyldsat for 3 skp. 3 fjdk. 1/4 parcel, der under matrikel nr. 30b er skyldsat for 3 skp. 3 fjdk. 1/4 

album hartkorn med gammelskat 1 Rd. 71album hartkorn med gammelskat 1 Rd. 71album hartkorn med gammelskat 1 Rd. 71album hartkorn med gammelskat 1 Rd. 71    sk. tilligemed parcellens sk. tilligemed parcellens sk. tilligemed parcellens sk. tilligemed parcellens 

anpart i kongeanpart i kongeanpart i kongeanpart i konge----, korntiende, korntiende, korntiende, korntiende, og hvilken parcel er købt til forening , og hvilken parcel er købt til forening , og hvilken parcel er købt til forening , og hvilken parcel er købt til forening 

med den køberen tilhørende gårds tilgrænsende jorder, der har matr. med den køberen tilhørende gårds tilgrænsende jorder, der har matr. med den køberen tilhørende gårds tilgrænsende jorder, der har matr. med den køberen tilhørende gårds tilgrænsende jorder, der har matr. 

nr. 32, og ved deklaration, tinglæst 3. november 1837 kaldes nr. 32, og ved deklaration, tinglæst 3. november 1837 kaldes nr. 32, og ved deklaration, tinglæst 3. november 1837 kaldes nr. 32, og ved deklaration, tinglæst 3. november 1837 kaldes 

Nyegaard. Køberen har overtaget Nyegaard. Køberen har overtaget Nyegaard. Køberen har overtaget Nyegaard. Køberen har overtaget ejendommen, hvorover følger kort, ejendommen, hvorover følger kort, ejendommen, hvorover følger kort, ejendommen, hvorover følger kort, 

og han svarer for fremtiden skatter, tiender og øvrige afgifter af og han svarer for fremtiden skatter, tiender og øvrige afgifter af og han svarer for fremtiden skatter, tiender og øvrige afgifter af og han svarer for fremtiden skatter, tiender og øvrige afgifter af 

parcellen og dens hartkorn uden ansvar for mig.parcellen og dens hartkorn uden ansvar for mig.parcellen og dens hartkorn uden ansvar for mig.parcellen og dens hartkorn uden ansvar for mig.    

Den accorderede købesum 1000 Rdl. Rigsmønt er betalt og berigtiget. Den accorderede købesum 1000 Rdl. Rigsmønt er betalt og berigtiget. Den accorderede købesum 1000 Rdl. Rigsmønt er betalt og berigtiget. Den accorderede købesum 1000 Rdl. Rigsmønt er betalt og berigtiget. 

Dette under hjemmelsansvar efter loven Dette under hjemmelsansvar efter loven Dette under hjemmelsansvar efter loven Dette under hjemmelsansvar efter loven udstedte skøde bekræftes med udstedte skøde bekræftes med udstedte skøde bekræftes med udstedte skøde bekræftes med 

min vidnesfaste underskrift.min vidnesfaste underskrift.min vidnesfaste underskrift.min vidnesfaste underskrift.    

Gaaser den 28. December 1860Gaaser den 28. December 1860Gaaser den 28. December 1860Gaaser den 28. December 1860    

Mads Christian NielsenMads Christian NielsenMads Christian NielsenMads Christian Nielsen    

til vitterlighed Palmer (Læreren) og Christen Christensen (med ført pen) 

Nygaard havde herefter i mange år mere end 30 tdr. land nord for Holtet. 

 

 

 

 

 

Lars Mortensens forslægt:                                                                                                       

Jens Jensen, fæster i Hvolgaard i Vester Hassing , 1562.                                                 

Niels Jensen, fæster i Hvolgaard i V. Hassing, 1601.                                                          

Lars Nielsen, fæster i Hvolgaard i V. Hassing, 1610, gift med  Ane Mortensdatter, 

mod hvem der blev rejst anklage om hekseri.                                                                

Niels Lauridsen, fæster i Sønder Rottrup i Ulsted. (Bror til major Anders Lauridsen). 

Peder Nielsen Nør, fæster i Elgaard i Ulsted, 1662.                                                         

Espen Pedersen, fæster i Ulsted, matr. 48, f. ca. 1680, død 1753.                              

Morten Espensen, fæster i Ulsted, matr. 48, født 1722, død 1775.                              

Espen Mortensen, fæster i Ulsted, matr. 48, født 1758, død 1826.                       

Morten Espensensen, gårdmand i Biilgaard i Ajstrup, født 1788, død 1841. 
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Livet på Nygaard i tiden 1852 - 1906 

Jeg ved i grunden ikke særligt meget om Lars Mortensen og Nielsine Marie Nielsdatter. Ved 

brylluppet var han 32 år gammel og hun var 10 år yngre. Hvordan de fandt hinanden, har jeg 

ingen ide om, - for ligesom faderen Niels Christensen fandt sin kone i Serridslev, så fandt hans 

datter en mand fra Tylstrup, der også er et godt stykke vej hjemmefra. Det almindelige var, at 

man fandt sin ægtefælle tættere på hjemmet. 

Økonomisk må tingene have set godt ud for dem, idet Lars med sin arv kunne betale gården 

kontant, - især da aftægtsforpligtelserne ikke skulle falde straks, men blev betalt løbende. 

Svigerforældrene fik, som aftægtskontrakten viser, ikke bopæl på selve gården, men fik opført 

et nyt aftægtshus på "den gamle gårdsplads", hvor et af de gamle huse stadig stod tilbage som 

lejehus. 

Allerede året efter blev det første barn født. Det blev datteren Marie Birgitte (Birgitte efter sin 

mormoder). Fkt. i 1855 viser viser 6 personer på gården, idet der udover familien er 2 piger og 

en karl. Den lille  Nielsine, der blev født 8. oktober 1855, er ikke medtaget, da hun vel er død 

som spæd. Fkt. 1860 viser endnu en nyfødt datter, Marthea Nielsine, samt en karl og en pige. 

I 1860 køber Lars et stort stykke jord fra naboejendommen, 30a. Denne ejendom blev på det 

tidspunkt delt mellem søskende og noget jord solgt fra. Det lå nord for Holtet på det gamle 

overdrev, og Nygaard havde nu, sammen med sit eget, over 30 tdr. land her. Dette nye køb 

kostede Lars ligeså meget, som han havde givet for hele gården. 

Folketællingen i 1870 viser, at børneflokken i årene siden 1860 er vokset med yderligere 2 døtre 

og en søn,- Christiane f. 1863, Morten 1855 og Mikkeline i 1868. Der er nu 2 karle og 1 pige på 

gården. 

Folketællingen af 1880 viser  7 personer på gården. Foruden forældrene er 

der børnene Marthea Nielsine (20), Christiane (16) og Morten (14). 2 nye 

er kommet til Andreas (8) og Tomas (5). Datteren Marie Birgitte (27), er 

ikke længere hjemme. Hun er kort forinden blevet gift med Martin 

Pedersen ("Lange Martin") i nabo husmandsstedet matr. 49, og de har fået 

sønnen Niels Anton. Foruden at passe jorden ernærede "Lange Martin" sig 

som snedker og træskomand og desuden af og til som tækkemand. Af 

besætning var der på stedet 2 køer og en hest.  Den lille Mikkeline fra 1868 

er død inden 1880. 

 

 

 

Martin Pedersen 
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Folketællingen 1890 viser 7 personer på Nygaard.  Forældrene Lars(67) og Nielsine Marie(57). 

Datteren Marthea Nielsine er fløjet fra reden, -hun blev gift 1888, men den 26 årige Kristiane er 

stadig ugift og hjemme. Sønnerne Morten (24), Andreas (18) og Thomas (15) er hjemme og 

passer bedriften sammen med den gamle far.  

De er ikke kommet ud at 

tjene hos fremmede 

endnu, hvilket nok må 

siges at være et handicap i 

deres udvikling. Der er en 

ung pige ansat men ingen 

karle. 

I 1893 blev Andreas 

indkaldt som soldat. Han 

blev taget som 

trænkonstabel og skulle 

ligge i Aarhus. Det var 

noget af en katastrofe, for 

faderen var på det 

tidspunkt 71 år gammel og 

svagelig, og han var helt 

afhængig af sønnens 

arbejdskraft. 

 

 Den ældre bror Morten var evnesvag og ikke til megen hjælp 

derhjemme. Heldigvis lykkedes det ham at bytte med en anden, 

således at han i stedet for Aarhus kom til Aalborg. Dette Bytte 

kostede ham 25 kr, hvilket svarede til mere end en månedsløn. I 

Aalborg kom han til at ligge ved 30. Bat., 1. kompani på Fynsgade 

Kaserne. Han boede imidlertid ikke på selve kasernen, men var 

indkvarteret privat ude i byen. Mens han var soldat købte han for 

sine sparepenge en slåmaskine, der skulle lette høsten hjemme 

på gården. Den blev sendt fra Aalborg til Hals med dampskibet 

"Frem", der dengang sejlede i fast rutefart på fjorden. 

Lars Mortensen, der var en mand, der bedst kunne lide at gøre 

tingene på den gammeldags og velkendte måde, blev "fløftende arrig". Da den nye maskine 

skulle prøves af, gik han bagefter maskinen og rodede op i høet med sin stok, medens han 

Gaaser Skole  ca 1885. Andreas øverst til højre 
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skældte knægten hæder og ære fra på grund af hans tossede, nymodens ideer. Senere fik piben 

dog en anden lyd, og han måtte erkende, at det var en god maskine. For sine 

hjemsendelsespenge købte Andreas et "Amerikanerur", som hans barnebarn Inge har arvet. 

Ingen af Lars Mortensens børn kom på landbrugsskole eller højskole, hvilket ellers var meget 

almindeligt for gårdmandsbørn. Deres skolegang stoppede med landsbyskolens 7 årgang, og de 

blev hjemme på gården for at arbejde, og kom ikke, -  eller først sent ud, at tjene hos fremmede. 

Lars Mortensen døde 28. januar 1905, 81 år gammel, og Andreas bestyrede nu gården for sin 

mor, indtil han et par måneder senere købte den til selveje den 12. marts 1905.  Allerede i 1901 

var storebroderen Morten død, søstrene Birgitte og Nielsine var forlængst fløjet fra reden. Den 

sidste, Kristiane var blevet gift med enkemand Thomas Klem på Holtet. Denne havde før været 

gift med en datter af Jens Starbæk (1. Ægteskab) og havde en datter, Jane, af dette ægteskab. 

Lillebroderen Thomas  var ude at tjene.  

Da Andreas  overtog hjemmet fra moderen Nielsine Marie efter faderens død, viser det sig, at 

hun beholdt aftægtsboligen (matr. 32c/d) for sig selv. Denne parcel solgte hun den 19. dec. 

1908, lyst 29. jan. 1909 til Nicolai Nielsen. 

 I sine sidste år efter Lars Mortensens død opholdt Nielsine sig en stor del af tiden hos sin datter 

Kristiane, der var gift med Jens Klem, på "Thomasminde" på Holtet. 
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Andreas køber hjemmet af moderen 12. marts 1905 og skødet lyder som 

følger: 

Underskrevne Nielsine Marie, født Nielsen, enke efter gårdmand Lars 

Mortensen af Nygaard i Gaaser, sælger, skøder og til fuldkommen 

ejendom overdrager herved til min søn Andreas Larsen her af 

Nygaard den min afdøde mand, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo, 

ifølge tinglæste skøder tilhørende ejendom, Nygaard i Gaaser med 

tilkøbte parceller, hvilken ejendom er skyldsat under Gaaser i Øster 

Hassing sogn og Hals By således: 

Matr. nr. 32a, Gaaser, Hartkorn  3tdr.  0 Skp.  2Fjdk.  0  Alb.                                                               

Matr. nr. 30b, Gaaser, Hartkorn 0 "      3    "      3  "       1/4"                                                                                                                

Matr. nr. 8k,   Hals,      Hartkorn  0 "      0    "      1 "       2½  "                                                                                                              

Ialt Hartkorn                                  3 Tdr.  4 Skp.  2 Fjdk.  2 3/4 AlbIalt Hartkorn                                  3 Tdr.  4 Skp.  2 Fjdk.  2 3/4 AlbIalt Hartkorn                                  3 Tdr.  4 Skp.  2 Fjdk.  2 3/4 AlbIalt Hartkorn                                  3 Tdr.  4 Skp.  2 Fjdk.  2 3/4 Alb....                                                                                             

Tilligemed den til hovedparcellen m. 32a og 30b hørende andel i 

matr. 56 (Gåsehaven) og med den til samme ejendom hørende anpart 

i sognets kongekorntiende, samt med den til matr. 8k hørende anpart 

i Hals Sogns Kirke- og halve kongetiende, samt med de på 

ejendommen stående bygninger, og iligemåde skøder og til 

fuldkommen ejendom overdrager jeg herved til min nævnte søn den 

min afdøde mand ifølge skøde af 7. juni 1867, tinglæst 15. maj 1868, 

tilhørende andel, nemlig for halvparten i moselodden matr. 194ø af 

Hals By og sogn af hartkorn ½ Alb., hvilken moselod ifølge nævnte 

skøde blev overdraget min afdøde mand og Christian Knudsen af 

Lykkensprøve til sameje, hver med halvdelen. 

Med ejendommen følger til køberen de på denne stående bygninger 

med mur- og nagelfaste appertinentier, ejendommens avl, afgrøde, 

gødning og ildebrændsel, hele den udvendige besætning, 

inventarium, avlsredskaber, maskiner, vogne og seletøj, kort sagt alt 

udbo. Derhos følger folkesengene med tilhørende sengeklæder,  
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endvidere een sengs klæder, bryggers og mejeriredskaber, samt 

spande, og endelig køkkenredskaber samt indbo, dog at jeg deraf har 

ret til, når jeg indflytter i særlig aftægtsbolig at udtage som min 

fuldkommen ejendom, hvad jeg vil have til brug i denne, og bemærkes  

 

for at undgå al misforståelse, at køberen af sengeklæder ikke får 

videre end, hvad der her udtrykkeligt er nævnt, at han skal have, og 

at der nu på gården findes min søn Thomas Larsen tilhørende 1 

klædeskab, 1 dragkiste og 2 sengs klæder, hvortil altså køberen ingen 

ret har. Ligeledes bemærkes udtrykkeligt, at jeg har forbeholdt mig, 

foruden selvfølgelig mine gangklæder og mit linned, alt hvad jeg har 

har af Sølvtøj og andet metal. Ligeledes skal køberen respektere, at 

min søn Thomas Larsen, har ret til uden derfor at skulle yde noget 

vederlag, når han vil, af gårdens besætning at udtage 1 hest (eller 

hoppe) og 1 ko, alt efter hans frie valg, men skal han gøre brug af 

denne ret senest een måned efter, at han har sat eget bo( 1. maj  

1908) 

Med ejendommen følger endvidere til køberen min andel i Gandrup 

Andelsmejeri og i Aalborg Amts Andelssvineslagteri, samt overføres 

løsørepolicen til køberen på nær den sum, hvorfor jeg selv fremtidig vil 

have forsikret. 

Ejendommen m.v. overtages og tiltrædes af køberen straks, når dette 

skøde er underskrevet, og alt står fra nu af for hans regning og risiko, 

selvfølgelig mod regres til assurancesummerne såvel for bygningerne 

som for løsøret i tilfælde af ildsvåde 

Ejendommen er solgt og overdraget køberen med de samme såvel 

almindelige som specielle rettigheder, pligter og byrder, hvormed den 

har tilhørt min afdøde mand, hvilken henseende særlig bemærkes, at 

der d. 3. november 1837 er tinglæst en deklaration om navnet  
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Nygaard, at m.n. 32a og 30b i forening udgør en hovedparcel (og at en 8. maj tinglæst 

deklaration for Niels P. Mathiesen og hustru til for deres livstid at benytte en vej, henstår 

uudslettet i pantebogen, uagtet  

vejretten forlængst er bortfaldet. Dvs. ejeren af Holmsminde, og har vel drejet sig om vejen 

langs Vadet til engvejen ) endelig bemærkes, at Christian Knudsen har overdraget sin anpart 

i m.n. 194ø til Laurits Christensen, der igen har pantsat sin nævnte anpart. 

 

Som vederlag for overdragelsen har køberen samtidig hermed efter min ordre udstedt et 

gældsbevis, ( skrevet på behørigt stemplet papir ) for 12.000 kr. og udstedt aftægtskontrakt til 

mig for aftægt, kapitaliseret til 4625 kr., hvilken aftægtskontrakt, der tinglæst samtidig 

hermed, stemples efter første klasses takst. Derhos erkender køberen ved sin medunderskrift 

herpå at være fuldstændig fyldestgjort for såvel fædrene- som mødrene arv, hvilket for 

stempelberegningens skyld ansættes til en værdi af 5000 kr., således at han giver fuldstændig 

afkald på arv efter sine forældre. 

For stempelberegningens skyld ansættes ejendommen med det overdragne løsøre ialt til en 

værdi af 26.000 kr., hvoraf 6000 kr. for løsøret og resten 20.000 kr. for den faste ejendom, og 

for så vidt det fornævnte vederlag ikke udgør denne sum, da er det overskydende vederlagt af 

køberen, der ved at han nu i mange år i min og min afdøde mands alder som har passet 

gårdens drift for os uden at oppebære nogen bestemt årlig pengeløn, og erkender køberen ved 

sin underskrift herpå udtrykkeligt at være vederlagt for ethvert krav i den anledning. 

Køberen betaler selvfølgelig fremtidig alle skatter, afgifter og tiender af ejendommen, og 

ligeledes betaler han alene alle omkostninger ved dette skøde og ved aftægtskontrakten. 

Således udstedes dette skøde under lovens hjemmelsansvar og bekræftes af mig og køberen i 

vidners nærværelse, idet endnu bemærkes, at køberen skal være villig til at beholde gårdens 

tjenestefolk til 1. november i år samt betale dem den ikke allerede betalte del af den 

accorderede løn, imod at de blive i tjenesten. 

Nygaard i Gaaser, den 12. marts  1905 

Nielsine Marie  f. Nielsen                               Andreas Larsen 

Til vitterlighed om oplæsning for Lars Mortensens enke Nielsine Marie f. Nielsen og for 

Andreas Larsen samt om begges underskrifter.                                                                                                                                                                              

Ole Jensen     Niels Andreas Jensen. 

Læst i Nørre Sundby Købstad og Kjær Herreds Ret den 24. november 1905, og indført i pantebog nr. 28, folio 

297.       
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Samme dag, 12. marts 1905, oprettedes en aftægtskontrakt mellem mor 

og søn. 

Underskrevne gårdejer Andreas Larsen af Nygaard, Gaaser, der af min moder, Lars Mortensens enke, Nielsine Marie, født Nielsen, i 

dag er meddelt skøde på neden pantsatte ejendom, Nygaard i Gaaser, forpligter herved mig og efterfølgende ejere af denne 

ejendom til så længe min moder lever at svare hende følgende aftægt. 

1) Sålænge hun dermed føler sig tilfreds, nyder hun sammen med mig og familie frit ophold og underhold på ejendommen i alle 

måder, være sig kost, logi, varme og lys, vask og renlighed, opvartning, pleje og pasning, kort sagt alle hendes livsfornødenheder, 

derunder også også fri læge og medicin, men dog ikke klæder, og bemærkes det udtrykkeligt, at hun, om hun fordrer det, skal have 

den udelukkende benyttelse af det nuværende soveværelse i stuehuset, sålænge hun således nyder ophold og underhold hos 

aftægtsyderen. 

2) Skulle aftægtsnyderinden ønske at føre egen husholdning, da skal aftægtsyderen i løbet af 3 (tre) måneder efter, at han er 

opfordret dertil, have opført og indrettet en god, sund og hyggelig aftægtsbolig til hende, og denne bolig, der opføres som en 

tilbygning til nordre ende af gårdens østre hus, skal indrettes efter aftægtsnyderindens ønske og anvisning til 2 stuer, 

køkken,spisekammer, gang og et særskilt ildebrændselsrum ved siden af boligen. Den forsynes med skorsten, fornøden vinduer og 

døre, bræddegulv, 2 kakkelovne og komfur, samt køkkenbord, hylder og rækker, og den skal, sålænge aftægtsnyderinden lever, 

vedligeholdes, såvel udvendig som indvendig, såvel på tag som fag af aftægtsyderen i god og forsvarlig stand. 

3)  Når aftægtsnyderinden er indflyttet i denne bolig, leveres der hende der til hendes underhold årlig: 

a) 16 (seksten) pund rugbrød og 16 (seksten) pd. sigtebrød hver 14de dag, 4 (fire)  pd. byggryn og 4 (fire) pd. flormel den 1ste i 

hver måned.                                                                                                                                                                               b) 18 (atten) potter 

godt hjemmebrygget øl hver 14de dag.                                                                                                                c) 1 (een) pot sød, nymalket, 

velsiet og ren komælk hver morgen.                                                                                                        d) 2 (to) pd. godt, frisk kærnet 

mejerismør hver lørdag.                                                                                                                           e) 40 (fyrretyve) pd. godt, fedt, færsk 

fårekød hvert efterår inden 1ste november, 48 (otte fyrre tyve)  pd. godt, fedt, fersk mellemflæsk (griseflæsk) inden hver 22. 

december og ligeledes til samme dag 2 fede, slagtede ænder.                         f) 2 (to) tdr. gode spisekartofler med ½ tdr. efterhånden 

om sommeren, når der haves nye kartofler og ½ td. om efteråret ved opgravningen inden 1ste november.                                                                            

g) 4 (fire) snese gode, store, friske hønseæg, med en snes hver tredje måned, 1 skp. salt med kødet og 1 (een) skp. salt med 

flæsket. 8 (otte) pd. gode, levende gårdål hvert efterår inden 15de oktober, 16 (seksten)  pd. god, veltørret sommerost og 4 (fire)  

pd. renvasket lammeuld inden hver 1ste oktober, 4 (fire) pd. talglys hver 1ste november og 24 (fire tyve) potter petroleum om året 

med 2 potter på gang efterhånden som det forlanges. 

4) Derhos leveres aftægtsnyderinden årlig til ildebrændsel i sædvanlig tørvegravningstid og senest til 1ste september 10.000 stk ( 

skriver ti tusinde stykker) skudtørv af almindelig størrelse og god kvalitet, hvilke tørv frit hjemkøres til og opstables på hendes 

ildebrændselsrum i tør og velbehandlet tilstand, og derhos leveres der hende ligeledes ildebrændsel inden hvert års 1ste april en 

favn klovbrænde (birkebrænde) der hjemkøres til, saves og kløves samt indbæres i hendes ildebrændselsrum. 

5) Når aftægtsnyderinden bor på ejendommen, skal aftægtsyderen besørge hendes tøj vasket ved sit eget ildebrændsel og 

endvidere skal han hente præst, læge og medicin til hende, når hun forlanger det eller trænger dertil samt betale lægehonorar og 

medicin, derhos skal han på forlangende, så ofte hun vil, afgive anstændig og god befordring til hende til og fra kirke, samt andre 

rejser, som hun måtte ønske at foretage, dog ikke over 2 mil fra gården, ligeledes skal han sørge for, at der ydes hende en god, 

omhyggelig og kærlig pleje, pasning og opvartning, navnlig i tilfælde af sygdom eller alders svaghed, og skulle aftægtsnyderinden 

blive misfornøjet med den pleje og pasning, der ydes hende, da er hun berettiget til i stedet at antage en pige til hendes 

udelukkende opvartning, pleje og pasning, og denne pige, som skal have ophold i selve aftægtsboligen, også om natten, skal 

aftægtsyderen da koste og lønne, dog, at han ikke er pligtig at betale en løn af over 120 kr. årlig, således at aftægtsnyderinden selv 

må betale det mulige overskydende. 



 40

6) Aftægtsnyderinden har selvfølgelig for sig selv og andre fri og uhindret adgang til og fra aftægtsboligen samt for sin egen 

persons vedkommende ret til at færdes på ejendommen, såvel i husene som på marken og i haven, hvor hun vil, og hun må, når 

hun bor på ejendommen bruge havens frugter og grøntsager til sin egen husholdning. hun har adgang til medafbenyttelse til 

gårdens brønd, bryggers og bageovn, og hun har ret til at tage til huse i aftægtsboligen, hvem hun vil. 

7)  Dersom aftægtsnyderinden flytter fra gården og tager bolig andet steds, da skal aftægtsyderen i stedet for alle forudnævnte 

ydelser årlig kontant og skadesløst betale hende 400 kr. Skriver fire hundrede kroner, der erlægges fjerdingårsvis forud på hendes 

ny bolig med 100 kr. hver 1ste februar, 1ste maj, 1ste august og 1ste november, og ligeledes skal han på hendes nye bolig, dog ikke 

over 2 mil fra gården, hvert år inden 1ste april levere hende en favn klovbrænde (birkebrænde) der kløves, saves samt indbringes i 

hendes tørverum, men har han, sålænge hun er borte fra gården, efter denne kontrakt, ingen anden forpligtelse overfor hende end 

nævnt i nærværende 3. Hun kan til enhver tid flytte tilbage til gården og oppebære den fulde aftægt overensstemmende med 

kontrakten. 

8)  Alle præstationer efter denne kontrakt leveres i gode, friske og ufordærvede handelsvarer med forsvarlig mål og vægt og til 

rette tider, altid forud for en leveringstid og således, at der, når aftægtsnyderinden begynder at oppebære specielle præstationer, 

da leveres hende en forholdsmæssig ydelse den tid der er tilbage indtil den vedtagne leveringstid. 

Skulle nogen ydelse ikke blive leveret i kontraktmæssig stand eller i rette tid, er aftægtsnyderinden berettiget til at forlange den 

erstattet med penge efter gangbar pris, og aftægtsyderen ifalder i tilfælde af søgsmål, en hende tilfaldende bøde af 50 øre pr. dag 

fra den dag at regne, da der er forkyndt klage for en forfalden præstation. 

Efter aftægtsnyderindens død, kan hendes bo ikke indsøge selv tidligere forfaldne ydelser. 

9)  Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af mine forpligtelser efter denne kontrakt, der for stempelberegningens skyld kapitaliseres 

således:  

a)  Boligens opførelse og indretning                                                                                                                                          1000 kr.                                                                                                                    

b) alle de årlige præstationer af enhver slags, derunder også tjenesteydelser og eventue                                                                                  

l løn og kost til en pige i det højeste 725 kr. der 5 gange taget                                                                                              3625 kr                       

tilsammen                                                                                                                                                                                         4625 

giver jeg, Andreas Larsen, prioritet og panteret samt oprykningsret umiddelbart næst efter et lån, som jeg i løbet af året 1905 må 

optage i kreditforeningen af jydske landejendomsbesiddere på statutmæssige betingelser og med solidarisk ansvar, såfremt jeg 

tager lånet i 4% kasseobligationer på ikke over 13.000  kroner og såfremt jeg tager        3½ %kasseobligationer ikke over 14.000 kr i 

den mig ifølge skøde, der tinglæses samtidig hermed tilhørende ejendom Nygaard i Gaaser, skyldsat under Gaaser i Øster Hassing 

sogn og Hals by og sogn således. 

Herefter opremses  ejendommens parceller, bygninger og inventar m.m. som allerede er nævnt i skødet. 

 

Nygaards aftægtshus, matr. 32c/d, hvor Nielsine Maries forældre , Niels Christensen og 

Birgitte, havde tilbragt deres sidste tid, havde efter deres død været udlejet,- de sidste  år til 

smedemester Johannes Andersen. Ved handelen med Andreas fulgte aftægtshuset ikke med. Det 

solgte Nielsine  den 19. dec. 1908, lyst 29. jan. 1909 til Nicolai Nielsen, der havde Gaaser Mølle, og 

som boede i Møllehuset lige overfor. Denne sælger imidlertid straks videre (samme dag)  til Marie 

Thomsen, "Kok Marie", f. Jacobsen. Hun ejer huset til 8/5 1941. 

Smed Andersen flyttede så til nabohuset, Sønderskovvej 194,hvor han og sønnen i en del år drev  

smedeforretning. 
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 Når man læser både skødet og aftægtskontrakten, får man en fornemmelse af  mistillid. Det hele 

er penslet ud indtil de mindste detaljer, med advarsler om konsekvenserne, hvis ikke alt bliver 

opfyldt til mindste detalje. Det er som om moderen på forhånd vil sikre sig, når det går galt. 

 Når man kigger på Nielsines portræt, ser man et hårdt ansigt med stram mund. Hun har været en 

dame, der var vant til at få sin vilje, og Andreas har ikke haft nogen let start. 

Situationen på Nygaard var nu den, at Andreas, der var 34 år, stod med en gård, der skulle drives, 

og en aftægtskontrakt, der skulle holdes, men det vigtigste var ikke på plads, - han manglede en 

kone. 

Pigerne har nok ikke stået i kø, og det med moderen og hendes aftægt har nok ikke været holdt 

hemmeligt og har sikkert heller ikke hjulpet på sagen. Andreas var et hjemmemenneske, - han 

havde aldrig været ude og tjene hos fremmede. Det eneste tidspunkt, han havde været væk 

hjemmefra, var hans soldatertid, - først i Aarhus og derefter på Fynsgades kaserne i Aalborg. Han 

betalte for at bytte med en anden, så han kunne være nærmere hjemmet for at hjælpe til, når det 

var muligt. Hans skolegang sluttede efter 7 år i Gaaser skole hos lærer Jessen, og han kom aldrig 

på højskole som de fleste andre gårdmandssønner. Det gjorde hans søskende heller ikke. I tiden 

derhjemme havde han passet bedriften, hjulpet af en evnesvag storebror, Morten, der døde i 

1901. Han havde aldrig fået fast løn, og havde dermed heller ikke haft mulighed for at spare op, 

hvilket moderen også anerkender i skødet som en del af handelen. 

 

 

Andreas havde en ældre søster, Kristiane, der også gik 

hjemme på gården i mange år.  Den 25. oktober 1892 blev hun 

imidlertid som 29 årig  gift med enkemand Jens Klem på 

Holtet. Han havde 4 år tidligere mistet sin første kone, Jensine 

(død 29 år gl.), der var datter af Jens Jensen Starbæks første 

ægteskab. Jens Klem havde en datter Jane fra dette ægteskab, 

men fik aldrig børn med Kristiane. Det nye ægteskab var ikke 

problemfrit, idet Kristiane ikke var "børnevenlig", og det endte 

med, at datteren Jane foretrak at bo på Starbæk og vokse op 

hos sin morfar og med sin mors halvsøskende. 

 

Forbindelsen til søsterens nye familie på Holtet fik stor 

betydning for Andreas, idet en af pigerne, Pouline, havde 

samme problem som han selv, - nemlig at være over den første ungdom uden at have fundet sig 

en ægtefælle.  
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 Der var et andet miljø på Starbæk, idet faderen var meget politisk interesseret og var blevet  valgt 

til Folketinget  to gange og ligeledes blev han sogneforstander, og han havde en finger med i 

mangt og meget på egnen. Børnene blev sendt på højskole og opmuntret til at dygtiggøre sig og 

rejse ud.  

Han gjorde også meget ud af at få sine børn godt 

gift, - og helst ikke under deres stand. Gennem 

slægtsbånd og  ægteskaber  knyttede han bånd til 

familierne Meldgaard i Hals, der var med til at 

starte realskolen og sparekassen. Ligeledes var der 

bånd til gårdene  Mølholt, Skrold, Egen, Hyllen og 

Øster Neisig,  Øster- og Vester Toftegaard samt 

Vestergaard  i Gaaser. Hans svoger, der ligeledes 

var politiker og medlem af amtsrådet, var 

proprietær Niels Knudsen på Mølholt, og inden det 

gik galt for ham, havde det været planen, at  barnebarnet  Niels skulle have efterfulgt det barnløse 

par, men sådan kom det ikke til at gå. 

Det var derfor noget af en satsning, at de to så forskellige verdener mødtes og blev enige om at slå 

pjalterne sammen, engang da de på cykel fulgtes hjem fra et bal i Gandrup. Pouline stillede dog 

den betingelse, at der skulle et nyt stuehus til, idet det gamle var noget af en rotterede. At det gik 

sådan til, har jeg fået fortalt af min onkel Marius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouline på Emdrupborg 1898 
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Familien på Starbæk. 

Jens Jensen kom fra Meldgaard i Hals, og blev gift 1. 

gang  13. Okt. 1857 med Mariane Pedersdatter fra 

Starbæk på Holtet (d. 24. dec. 1861 af tæring) 

Han overtog svigerfaderen, Peder Larsen Starbæks gård. 

Gift 2. gang 11. juli 1862 med Ane Kirstine Poulsdatter 

fra Vester Toftegaard i Gaaser. 

 Jens Jensen Starbæk. Født på Meldgaard i Hals 

den 19. maj 1832.                          

Ane Kirstine Poulsdatter, født på Vester Toftegaard den 9. oktober 1827. 

 

 

 

2. række: 1) Jensine, f. 2. juli 1858 (1. ægteskab,  kom til Thomasminde på Holtet).  

2) Magdalene, f. 23. sept 1864, til Starbæk.  

3)Mariane, f. 19. juni 1866, kom til Ø. Toftegaard i Gaaser.  

4) Pouline, f. 22. juli 1868, kom til Nygaard i Gaaser.  

5) Jens, f. 25. juli 1870, kom til Egen i Øster Hassing.  

6) Barnebarnet Jane(Mariane), f. 8. sept. 1885, til Thomasminde. Hun var datter af Jensine. 

Jens Jensen Starbæks forslægt:                                                

Peder Christensen Skrædder, fæster i Mellergaard i 

Gaaser. Poul Pedersen, gårdmand i Mellergaard/ 

Meldgaard i Hals. (bror til Christen Pedersen i Gaaser)                                    

Jens Poulsen Meldgaard i Hals, f. 1801, død 1864.               

Jens Jensen Starbæk, født 1832, død  1912.        

(søster Mette Marie Jensdatter g. m. prpt. Niels 

Knudsen, Mølholt) 

Ane Kirstine Poulsdatters forslægt:                                              

Poul Pedersen, fæster af Ågård i Gaaser, matr. 23.               

Niels Poulsen, V.Toftegaard til selveje 1796,f. 

1757,d.1814. Poul Nielsen, gårdmand i V. Toftegaard. F. 

1797, d. 1883. (Søster Kirsten Nielsdatter g.m. prpt. 

Knud Knudsen, Mølholt.    Ane Kirstine Poulsdatter (til 

Starbæk), f. 1827, d. 1907 
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Andreas og Pouline Larsen  1906 – 1942 

(3. generation) 

 

 

Andreas og Pouline blev gift i Øster Hassing Kirke den 12. januar 1906.  

Andreas er født den 24. august 1871 i Nygaard, Gaaser, Ø. Hassing Sogn, som søn af gårdmand 

Lars Mortensen og hustru Nielsine Marie Nielsdatter. Faddere ved dåben var Thomas Christensens 

enke på Holtet, pige Marie Larsen, Gaaser, gårdmand Niels Jensen, Bødkergaarden, gårdmand 

Simon Folden, Gaaser og gårdmand Chresten Larsen, Gaaser. 

Pouline er født den 22. juli  1868 i Starbæk på Holtet, Ø. Hassing Sogn, som datter af gårdmand 

Jens Jensen Starbæk og dennes anden hustru Ane Kirstine Poulsdatter af Vester Toftegaard. Hun 

blev døbt den 8. november i Ø. Hassing Kirke, og faddere ved dåben var kone Mette Marie Jensen 

(faster fra Mølholt), Hals, pige Ane Margrethe Thomsen, Gandrup, Poul Toftegaard i Gaaser 

(morfar), Lars Pedersen, Lille Starbæk, og Niels Knudsen i Mølholt (onkel). 
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Det nygiftede par startede ægteskabet i det gamle stuehus, og det skulle komme til at vare en del 

år, inden Andreas kunne holde sit løfte. Der blev bygget nyt på Nygaard, men man måtte prioritere 

anderledes, og det blev stuehuset, der måtte vente. 

Der blev heller ikke bygget ny aftægtsbolig efter forskrifterne i aftægtskontrakten.Da tingene 

begyndte at falde på plads, fik Nielsine  sin stue og dertil sin private stol tæt på kakelovnen, og det 

slog hun sig tilfreds med. Hun levede nu sine sidste år i tæt kontakt med 

familien, og hun opholdt sig også i lange perioder hos datteren og 

svigersønnen på Holtet. 

 Nielsine Marie døde den 19. juni 1913, 81 år gammel. Inden hun døde, 

solgte hun i 1908 gårdens aftægtshus, som hun havde beholdt for sig selv 

ved handelen, men som hun ikke ønskede at benytte. 

Hun nåede at se sine 3 børnebørn på Nygaard.        

 

             

Herover ses stuehuset på Nygaard omkring 1914. Foran ses fra venstre børnene Niels (5), Anne (8) 

og Marius (3). I forgrunden ses møddingspladsen med kørebrættet. Til højre ses brønden, der blev 

brugt til både mennesker og køer, og ved siden af står køernes vandingstrug. Dette stuehus lå, 

hvor terrassen ligger i dag. Omkring 1837 flyttede Andreas' bedstefar, Niels Christensen, huset fra 

den "gamle husplads" ved landevejen og genopførte det her på marken.  
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Skitse af indretningen i det gamle stuehus, som jeg har fået det beskrevet af min far. Han kaldte 

det en gammel rotterede, og det blev revet ned i 1915. Når rotterne blev for urolige under gulvet, 

måtte Andreas bruge stokken og banke hårdt i gulvet, for at få dem til at forsvinde. Ved 

nordøstenden af huset var der en lille dam, hvor husets spildevand løb ud. På skitsen ses et stort 

bryggers, hvor der var en stor muret bageovn med to indbyggede gruekedler. Inden der skulle 

bages, blev der fyret op med ris. Når ovnen var varm, blev asken skrabet ud, og brødene sat ind 

med en lang træspage. Fyring og rensning af ovnen var Andreas' arbejde. Man bagte til 6 uger ad 

gangen. I køkkenet var der en stolpe, som man kunne bruge til at gnubbe ryggen op ad, når 

lopperne blev for slemme. I folkestuen, tæt på bilæggerovnen, stod bedstemors stol. De tre kister 

på skitsen er stadigvæk i familien. Lars Mortensen Biilgaards har Jette, Nielsine Marie Nielsdatters 

har Martin, og den sidste, som jeg ikke ved hvor kommer fra, har Inge.     

Poulines og Andreas' ægteskab blev ingen dans på roser. Hun  havde hele livet arbejdet hårdt, bl.a. 

3 år som mejerske på gården Rottrup i Ulsted, og hun havde også været husholderske på 

Skelgården i Agersted. I 1898 var hun på Emdrupborg højskole i København. Dette slid havde taget 

hårdt på hende, og hun havde et svagt helbred, bl. a. havde hun ikke en stærk ryg, hvilket er en 

arvelig svaghed i familien, og på sine gamle dage endte hun med en pukkel. 

Den 28. december 1906 blev det første barn født. Det skete på Kommunehospitalet i Aalborg, og 

her blev Pouline første gang syg.  
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Barnet blev en pige, og Anne Marie blev straks sine forældres øjesten. 

Hun var både køn og intelligent, og da Pouline efter et stykke tid også fik det 

bedre, syntes livet igen i god gænge.  

Også  driften og økonomien gik fremad, og i 1909 kom den første 

nybygning. Det blev den gamle lade, der først måtte vige pladsen. Denne lå 

et godt stykke inde på den nuværende gårdsplads, som dengang var ret lille, 

og det meste dækket af møddingen, som det var  skik og brug dengang. I 

midten af den gamle lade var der en port med et kørested, og det var ad 

den vej, man kom ind i gården. I siderne af porten var der lemme, og herfra forkede man kornet 

ind i laden. 

Den nye lade blev rykket meget tilbage, således at gårdspladsen blev mere åben og rummelig, og 

selve laden blev en imponerende stor bygning med en kørelo og en stor port i begge ender, 

således at høstvognene nu kunne køre ind i den ene ende og ud ad den anden, når læssene med 

neg skulle forkes ind i gulvene. Midt i loen var der et stykke, der hed tærskeloen, hvor kornet blev 

tærsket. Det foregik først med plejl, men ret hurtigt derefter blev der lavet en hestegang med 

plads til 3 heste. Manden kunne ikke sidde, men måtte gå med rundt. Herfra kom kraften til det 

nye tærskeværk. 

Senere blev møddingen flyttet væk fra gårdspladsen og placeret 

ved den østre gavl af den nye lade. Det hjalp lidt på flueplagen, og 

det har helt sikkert været tiltrængt. Det har sikkert også været godt 

for drikkevandsforsyningen, der bestod af 2 brønde på 

gårdspladsen. Den ene til heste og grise, og den anden, der lå ved 

kostalden og havde det bedste vand, til køer og mennesker. 

Laden blev opført af tømrermestrene Niels Ladefoged og Christian 

Gade (Gåe Kresten), der begge var fra Gaaser. Prisen for det hele 

var 900 kr. 

Samme år, den 12. februar  1909, kom min far Niels til verden, og 

2 år senere, 28. september 1911, kom turen til Marius, der blev 

det sidste barn. 
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Det næste projekt var et nyt stuehus. Det blev bygget i 1915 og kostede 7500 kr. Det var et meget 

nødvendigt byggeri, idet det gamle ikke længere var tjenligt som beboelse for mennesker, og det 

var opfyldelsen af et løfte, som Andreas havde givet Pouline, inden de blev gift, og det havde 

allerede trukket længe ud. 

Det nye stuehus blev rykket lidt tilbage, og der blev en lille forhave, hvor det gamle hus havde 

stået. Samtidigt blev der anlagt ny have med linde lysthus, og plantet læbælte nord og vest for  

 

gården. Allerede året efter, i 1916, gik man i gang med at bygge det vestre hus, der kom til at 

rumme svinestald og hestestald syd for porten, og karlekamre, snedkerstue og brændselsrum nord 

for porten. Det lave hus er det nye hønsehus. Dette byggeri kostede 4500 kr. Medens byggeriet 

stod på, boede de mange folk på nabogården Nørgaard, der stod tom på dette tidspunkt. 

I 1916 blev "Sø Thames" ejendom ”slagtet”. Det var naboejendommen matr. 31. Mange var 

interesserede, og på "Børsen" i købmandens bagbutik samledes man. Der blev  drukket, diskuteret 

og byttet fordelt indbyrdes, men da de næsten var færdige, kom Jens fra Øster Toftegaard  ind og 

fortalte forsamlingen, at det kunne de godt have sparet sig, for den handel havde Andreas allerede 

afsluttet, og der var en del, der fik en lang næse.  

Jens Toftegaard og Andreas var svogre, begge gift med en datter fra Starbæk, og Jens havde 

støttet Andreas med lån og kaution ved købet. Modet svigtede dog lidt for Andreas, for Jens ville 

have, at han skulle have købt det hele, men Andreas, der var en forsigtig mand, ville hellere nøjes 
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med marken, der bestod af 

23½ tdr. land og kostede 

13.600 kr. Herudover 

medfulgte lidt løsøre, bl.a. 

en tofuret plov, en engelsk 

harve, 2 slagharver og en 

ringtromle. Hele summen 

blev 14.074, 84 kr (se 

skødet). Til sammenligning 

med de opgivne beløb, har 

jeg fået fortalt, at under 1. 

verdenskrig kunne gode 

heste sælges til tyskerne 

for op mod 3000 kr pr. stk. 

Det var nogle krigsår, hvor 

der skete meget, og hvor 

der blev tjent godt i 

landbruget, men alligevel 

kan man godt forstå, at 

Andreas fandt det klogest 

at træde lidt på bremsen. 

Det var der flere i 

landsbyen, der glemte, og 

det blev dyrt, da tiderne 

nogle år efter skiftede.   
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Skøde for jordkøb 1916 

Vi underskrevne proprietær L.P. Christensen, Nejst, og ejendomshandler Morten Jørgensen af 

Aalborg, tilstår herved at have solgt samt sælge og afhænde herved til gårdejer Andreas Larsen af 

Nygaard i Gaaser af den os i forening tilhørende gård, matr. nr. 31a, Gaaser By, Øster Hassing 

Sogn, den parcel, som på et af landinspektør Nellemann, Aalborg, forfattet rids er betegnet som 

en parcel af matr. nr. 31a og opmålt til 129400 kv. meter. Handelen er indgået ppå følgende vilkår. 

1) Parcellen overtrædes og tiltrædes straks af køberen, der svarer fremtidig forfaldende skatter og 

afgifter deraf, første gang til kommunen for førstkommende april kvartal og til amtsstuen 

derunder også tiendeafløsningsvederlag for førstkommende april termin.   

2) Køberen skal overtage den på gården m.n. 31a hvilende hovedparcelsforpligtelse og om 

forlanges derfor underskrive en deklaration således at den overføres på hans ejendom, der altså 

får 2 hovedparcelsforpligtelser. Parcellen sælges og overdrages køberen med alle de samme 

rettigheder, pligter og byrder, hvormed den tilhører os, i hvilken henseende bemærkes, at der 

dermed følger til køberen den anpart i konge- og kirketiender, der kan falde til parcellen, og 

ligeledes bemærkes udtrykkeligt, at køberen ikke skal tåle nogen vejret op igennem parcellen, 

heller ikke til andre dele af m.nr. 31a. 

3) Købesummen er akkorderet til 600 kr., seks hundrede kroner pr. td. land, geometrisk mål, efter 

opmåling på stedet, og da parcellen af landinspektør Nellemann som anført er opmålt til 129400 

kv. meter, bliver købesummen således 14o74,84 kr, der berigtiges på følgende måde: 

Den 1. april i år betales kontant og skadesløst men uden renter 7000 kr., og resten betales til juni 

termin i år tillige med renter af dette beløb, beregnet efter 5% p.a. fra 1. april i år indtil betaling 

sker mod og samtidig med at der meddeles køberen skøde på det solgte, fri for gæld og hæftelser. 

7000 kr., der skal betales den 1. april i år, skal betales til sagfører Cartes på dennes kontor i 

Aalborg, og kun mod at sagfører Cartes samtidig giver købekontrakten påtegning om, at han 

personlig indestår køberen for, at der meddeles ham skøde i juni termin i år mod betaling af 

restkøbesummen med renter, - fri for gæld og hæftelse og under lovens hjemmelsansvar.  

4) I handelen medfølger til køberen uden nogen forpligtelser i købesummen en tofuret plov, en 

engelsk harve, to slagharver, en ringtromle, samt hele den til gårdens m.n. 31a, Gaaser, nu 

hørende mødding (gødningen) alene med undtagelse af 7 læs. Løsøregenstandene får køberen 

straks, og gødningen kan han hente, når han vil og skal have den borte inden 1. maj i år. 

5) Omkostningerne ved udstykningen, der ved hovedparcelsdeklarationen, er køberen 

uvedkommende. Omkostningerne ved denne kontrakt og skødet afholdes med halvdelen af os og 

halvdelen af køberen, og ansættes for stempelberegningens skyld som parcellen til 13600 kr. og 
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resten for det medfulgte løsøre - herunder gødningen, alt på tro og love. I søgsmålstilfælde gælder 

den ved Fdn. 25. januar 1825 hjemlede hurtige retsforfølgning. 

Til bekræftelse om, at således er konstateret, medunderskriver jeg, Andreas Larsen, denne 

kontrakt og forpligter mig overensstemmende med dens indhold. Sælgerne er selvfølgelig 

solidarisk ansvarlige for handelens opfyldelse. 

Nørresundby, den 6. marts 1916 

M. Jørgensen, L. P. Christensen    Andreas Larsen 

Til Vitterlighed for alle tre underskrifter.   Cartes. 

De 7000 kroner, syv tusinde kroner, der skulle betales på købesummen i dag , er mig i dag betalte 

og indestår jeg personlig køberen for, at der meddeles ham skøde overensstemmende med 

kontrakten med restkøbesummens berigtigelse. 

Aalborg, den 1. april 1916      Cartes. 

På købesummen i dag endvidere medtages 6000 kr, seks tusinde kroner. 

Aalborg, den 21. juni 1916.    Cartes 

Skøde 

Til fuldbyrdelse af foranstående købekontrakt og på de i denne nævnte vilkår skøde og til 

fuldkommen ejendom overdrager vi L. P. Christensen og  Morten Jørgensen herved til køberen 

Andreas Larsen den ham ved kontrakten solgte parcel, der nu ifølge landbrugsministeriets 

skrivelse af 6. sept. i år er særskilt skyldsat under matr. 31a, Gaaser By, Øster Hassing Sogn, for 

Hartk. 1 td. 2 skp. 3 fjdk. 2½ alb. og pålagt i halvårlig ydelse for tiende efter lov af 15/5 1903 6 kr. 

10 øre, med den dertil hørende anpart i konge- og kirketiender m.v. således som solgt ham ved 

kontrakten. Det bemærkes, at parcellen i forening med matr. 32a og 30b, Gaaser By, Øster Hassing 

Sogn, er noteret som en samlet ejendom, hvortil hører andel i matr. 56, smst. (Gåsehaven).  

Købesummen 14.074 kr. 84 øre er berigtiget overensstemmende med kontrakten, og dette skøde 

udstedes derfor inden lovens hjemmelsansvar og bekræftes med underskrifter af køberen og os i 

overværelse. 

Attesteret kort vedlægges 

Nørresundby, den 29. september 1916 

M. Jørgensen, L.P. Christensen , Andreas Larsen 
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Læst i Nørresundby Kjøbstad og Kjær Herreds Ret den 13. oktober 1916 og indført i Pantebog nr. 

34, Folio 362. 

Man næsten sige, at marken er "kommet hjem", for det var Andreas' bedstefar Niels Christensens 

fødegård. 

 

Marius 5 år gammel stående 

foran ladeporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Larsens skolebillede fra 1919. Alle 3 søskende er med på dette billede. Marius siddende i 2. række nr. 4 fra 

venstre. Anne Marie stående som nr. 3 fra venstre i 3. række. Niels stående som nr. 1 i næstøverste række ved siden 

af lærerinden, Frk. Jensen.  

 

Tiden indtil 1920 havde været en fremgangstid for Pouline og Andreas, og min Onkel Marius 

huskede, at hans far på et tidspunkt sagde til ham, at nu var de så godt som gældfri. Fremtiden 

syntes at tegne lyst, børnene trivedes, og de to ældste klarede sig godt i skolen, hvor de blev 

Den nye parcel er farvet grøn, 

resten af ejendommen er blå. 
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undervist af lærer Kjær, der var deres mors fætter. Marius derimod havde det noget sværere og 

brød sig ikke meget om skolen. 

Også Poulines helbred syntes at være stabilt, men i 1922 kom der et hårdt slag for familien, idet 

datteren Anne Marie blev syg af meningitis og døde 2 dage efter sin 16 års fødselsdag. Marius har 

fortalt, at hun skreg så højt, at man kunne høre hende over hele huset. Hun lå syg i det lille  vest 

værelse på loftet, og det gjorde et uudsletteligt indtryk på den da elleve årige dreng. 

 

Dette billede er taget i 1920 ved Anne Maries konfirmation. Hun har sit lille guldhjerte om halsen. 

Denne ulykke tog meget hårdt på alle, - men især slog det Pouline fuldstændigt ud. Hun blev 

stærkt nervesvækket og havde det en tid så dårligt, at hun blev indlagt på sindssygehospitalet i 

Risskov i to måneder. Senere kom hun på Dr. Jessens privatklinik i Aalborg, men hun blev aldrig 

siden helt rask efter Anne Maries død. 

Alle udgifterne under sygdommen måtte familien selv betale, idet Sygekassen "Nutiden", som de 

var medlemmer af, var gået fallit, og de kunne ikke komme ind i en anden sygekasse.  

Da Pouline atter kom hjem, måtte der ekstra hjælp til i huset, og det lagde et hårdt pres på 

Andreas, der måtte bruge megen tid på at tage sig af hende. Pouline kunne nu se sygdom alle 
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vegne og pylrede meget om sine to drenge. Hendes niece, Mette Sørensen i Øster Toftegaard, har 

sagt, at hun udviklede sig til hypokonder. 

Høsttid omkr.  1930  med de gamle vogne. Nordenden af det vestre hus blev siden lavet om. 

Anne Maries død og moderens dårlige helbred påvirkede hele familien, og de to drenge fik det 

ikke let. Niels gjorde sig dog fri af moderens omklamring, men den yngre bror Marius vedblev hele 

livet at være påvirket heraf. 

De første tre år efter skolen arbejdede Niels hjemme på Nygaard, men som 17 årig kom han ud at 

tjene. I 1927 kom han til Sjælland som landvæsenselev på Hedehusgården, og fra 1928 til 1930 på 

Amagergården ved Tåstrup. I 1931 kom han tilbage til Vendsyssel, da han blev elev på 

Dronninglund Hovedgård. 

Så vidt jeg ved, levede han et meget frit ungkarleliv, og han glemte vist, at passe på sig selv, og i 

1932 blev han alvorligt syg, og i de næste 6 år var han indlagt på flere forskellige hospitaler. Det 

var en hjernesvulst, og han blev opereret på militærhospitalet i København, og i et stykke tid efter 

operationen var han indlagt på Sct. Josef til morfinafvænning. Marius har fortalt, at han stak af fra 

hospitalet og løb rundt i København, uden at nogen vidste, hvor han var, og han var på det 

nærmeste opgivet af lægerne. Hvordan dette har påvirket situationen hjemme på gården, kan 

man levende forestille sig. 

Efter København tilbragte han 4 år på Aalborg Amtssygehus og derefter et år på Hald ved Viborg til 

rekreation. Da han i 1938 var kommet nogenlunde til hægterne igen, kom han hjem på gården for 

at arbejde, men resten af livet havde han et kæmpe forbrug af hovedpinepiller og natron for sit 

mavesår. 

Marius gjorde sig aldrig fri. Han blev hjemme på gården og kom aldrig ud at tjene. Han havde 

aldrig været rigtig fysisk stærk, og hans mors tilstand og han egen manglende robusthed gjorde, at 
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han aldrig rigtigt kom i gang med livet. I 1938, netop som storebror Niels var i bedring, fik han 

nervebetændelse i venstre arm og kom 2½ måned på Hald Sanatorium. Denne sygdom med mere 

plagede ham resten af livet, og han endte med at få invalidepension. 

Al denne sygdom og nedgangstiderne i landbruget, der begyndte i slutningen af tyverne og satte 

ind med fuld kraft i begyndelsen af 30erne, betød af familien efterhånden blev økonomisk meget 

hårdt trængt. Derfor solgte Andreas "Ø. Hassing Mark", der lå oppe nord for Holtet. Det var 2 store 

marker med god jord. Det ene stykke havde tilhørt gården siden udskiftningen i 1797, og det andet 

var blevet tilkøbt af hans far, Lars Mortensen, i 1861. Det drejede sig om ca. 30 tdr. land, men det 

var de marker, der lå længst væk, og som man bedst kunne undvære. 

Samtidig med den hårde tid i 30erne, kom der smitsom kalvekastning i besætningen. Niels Mann 

fra Søndergaard, der havde et godt tag på den slags, kom i lang tid en dag om ugen og hjalp 

Andreas med at skylle køerne ud med karbol. Køer, der var angrebet af denne sygdom, kunne kun 

sælges til slagtning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt kan det fortælles, at der i 1924 kom telefon på gården og telefoncentral i landsbyen. Det 

var virkelig noget af en oplevelse, og karle og piger stod på nakken af hinanden for at komme til at 

Nygaard ca. 1927             

Stående fra venstre:                       

Niels Anton (søstersøn af 

Andreas), sønnen Niels, 18 år, 

karl på gården. "Pinse Kristian", 

pinsemissionsk daglejer. 

Marius, 16 år, søn og karl på 

gården. "Skrædder Niels" 

Sørensen. Han gik rundt på 

gårdene og syede for folk. 

Agnete Michaelsen, gift 

Hansen, pige på gården, - mor 

til Svend. Sigrid, "Sira", 

husholderske for Niels Anton, 

og søster til den gamle 

sognerådsformand i Hals. 

Evnesvag pige i huset. Ifølge 

Niels Larsen, der har det fra Kaj 

Mortensen på Mellergaard, 

hvor hun også var pige, blev 

hun skudt under krigen, da hun 

forvildede sig ind på forbudt 

område.                               

Forrest fra venstre: Hyrdedreng 

"Tysker Karl"s dreng fra Hals. 

Andreas og Pouline med 

hunden "Rollo". 
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snakke. Så vidt jeg ved, fik man nummer i den rækkefølge, man fik telefon. Nygaard havde gennem 

hele min barndom nr. 18. 

I 20erne købte Andreas en petroleumsmotor af "Skov Peter", da han flyttede. Han boede for 

enden af vores vej i Holmsminde. Rester af fundamentet til motorhuset ses endnu syd for 

lademuren. Af maskiner blev der købt halmrenser og halmpakker og i 1933 kom der 

malkemaskine. Før den tid blev der malket to gange om dagen med hånden. Det var pigernes 

arbejde. En overgang var der et to mands toilet i enden af kostalden, men det lod Andreas rage 

ned igen, da han syntes, at pigerne brugte for megen tid derinde med at snakke. Derefter måtte 

både karle og piger bruge grebningen i kostalden. Familien havde et lille lokum i en lille tilbygning 

til vognhuset lige øst for stuehuset. Det kunne også bruges af karle og piger, men det var en kold 

fornøjelse om vinteren, så derfor foretrak de som regel kostalden. 

Ved juletid 1936 blev der indlagt elektricitet på gården, så petroleumslamperne nu blev afløst af 

elektrisk lys, og der blev indkøbt elektromotor til erstatning af petroleumsmotoren. 

Min onkel Marius har fortalt, at besætningen hos Andreas var på 20 køer, - mere var der ikke plads 

til. Desuden var der ca. 8 - 10 ungkreaturer samt en række med kalve, ialt ca. 40 kreaturer. Hos 

Andreas startede arbejdet klokken 4½ om morgenen. Man begyndte med at malke og fodrede 

derefter heste, grise og kreaturer. Når det arbejde var slut, var der tid til "Davre" i folkestuen. 

Pigerne på gården sov om vinteren i en foldbænk, der stod i folkestuen. Den kunne trækkes ud, så 

der var plads til to. Folkestuen kunne opvarmes med kakelovn. I karlekamrene, i det vestre hus 

nord for porten, var der ingen opvarmning. Hvis der blev meget koldt, brugte man en 

petroleumsovn, en "Bessovn". Man vaskede sig i koldt vand og nødtørften blev klaret i grebningen 

bag køerne. 

I svinestalden mod vest var der 6 stier med plads til ca. 10 fedegrise i hver. Der blev leveret ca. 120 

grise om året. Søerne, der leverede smågrisene, var i stier i kostalden. 

 Som trækkraft havde vi 3 spand kraftige jydske eller belgiske heste samt et par føl eller plage. 

Herudover var der en lettere hest til personlig transport, der foregik i jumbe, ponyvogn og kane. 

Det var som regel en Oldenborger eller en Frederiksborger. 

I mange år var der ingen kværn på gården. Kornet blev malet hos mølleren ved enden af vejen. 

Efter købet af petroleumsmotoren fik vi selv kværn, og efter 1936 havde næsten alle gårde og en 

del husmandsbrug kværn og møllen blev nedlagt. En overgang forsøgte købmanden på Østeraa sig 

med mølleri, men det blev hurtigt opgivet igen. 

I Gaaser har man altid døjet med dårligt vand,- det er ret salt. Når der kom fremmede, blev der 

hentet vand hos naboen på Nørgaard, hvor det var en anelse bedre, selvom det kom fra en pumpe 

i kostalden. Vores eget vand kom fra en pumpe i bryggerset i østenden af stuehuset. Når kaffen 

endelig skulle være helt uden saltsmag blev vandet bragt med mælkevognen fra mejeriet i Holtet, 
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hvor man havde godt vand. Det var nu ikke fordi smagen af saltvand generede "de indfødte", - de 

var jo vant til det. Det fortælles endog, at de af og til puttede lidt salt i kaffen når de var 

hjemmefra for at give den lidt smag. Indlagt vand kom først et par år efter næste 

generationsskifte. 

 

Under besættelsen blev 

det krævet, at alle 

borgere skulle have 

udstedt et 

legitimationskort, som 

man altid skulle have på 

sig.  

Her ses Andreas' og 

Poulines kort, udstedt i 

1941. 

 

 

De 4 søskende fra 

"Starbæk" fotograferet i 

haven på "Nygaard" ca. 

1938. Linde lysthuset ses 

i baggrunden. 

Fra venstre: Marie fra 

Øster Toftegaard. I 

midten Pouline fra 

"Nygaard" og til højre 

Magdalene fra 

"Starbæk". Stående 

bagved  Jens Meldgaard 

fra "Egen" i Øster 

Hassing.  
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I  

Niels og Dagmar på bryggerstrappen i østenden af stuehuset i sommeren 1941.  Soklen vidner 

om, at vedligeholdelsen har været noget forsømt. 

 I November 1940 kom min mor Dagmar Bladsgaard Jensen, til "Nygaard som pige i huset. Hun har 

fortalt, at det ikke var et let sted at være pige. Pouline var meget vanskelig at gøre tilpas og kunne 

være urimelig. Efter en rengøring havde hun for vane at mærke efter over dørkarmene for at se, 

om arbejdet var gjort ordentligt, og der blev aldrig noget varmt forhold mellem svigermor og 

svigerdatter. Anderledes var det med min bedstefar, som hun holdt meget af. 

I 1941 var Pouline meget svag, og mor syntes, at hun gennede for meget med bedstefar. Om 

natten blev han vækket, hver gang hun skulle vendes i sengen, eller han blev sendt ud for at hente 

hendes natpotte. 

Forholdet blev bedre til sønnen Niels, og de blev hurtigt gode venner. Heller ikke lillebroderen 

Marius var uinteresseret, og det gav lidt jalousi mellem de to brødre. Alle tre havde deres værelser 

på loftet i stuehuset, og det fortælles, at da Niels en nat i mørket ville snige sig over loftspladsen 

for at besøge Dagmar, så havde Marius stillet en skammel i vejen, der gjorde, at Niels faldt, så lang 

han var, og hele huset blev vækket af det efterfølgende spektakel. Resultatet var, at forholdet nu 

var kendt, og de blev gift den 17. januar 1942. Heller ikke mellem Dagmar og Marius kom der 

noget varmt forhold. 
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Niels & Dagmar Bladsgaard Larsen 

(4. Generation) 

 

Niels og Dagmars bryllupsbillede. De blev 

gift i Vognsild Kirke den 17. januar 1942. 

Brylluppet blev holdt på Bladsgaard i 

maskinhuset. De to brudepiger er fra 

venstre Lilly og Ingrid. Brudesvenden Verner 

er bror til Lilly. De er Dagmars fætter og 

kusiner. 

Niels Larsen er født den 12. februar 1909 i 

Nygaard, Gaaser, Øster Hassing Sogn, som 

søn af gårdejer Andreas Larsen og hustru 

Pouline Katrine Jensen. 

Niels Larsen er gårdejer i "Nygaard" i Gaaser 

pr. Gandrup.                                                                          

Han blev gift den 17. januar 1942 i Vognsild 

Kirke med Dagmar Mette Bladsgaard 

Jensen. 

Hun er født den august 1918 i "Bladsgaard" i 

Vognsild Sogn, som datter af gårdejer Chr. 

Jensen og hustru Kristine Andersen. 

 

 

I ægteskabet er børnene:                                                                                                                                     

1) Jørn Bladsgaard Larsen, f. den 11. december 1942.                                                                                         

2) Jette Bladsgaard Larsen, f. 29. dec. 1944.                                                                                                     

3) Kirsten Bladsgaard Larsen, f. den 27. januar 1949.                                                                                                             

4) Inge Larsen, f. den 2. maj 1953.                                                                                                                        

Alle børnene er født på "Nygaard" og døbt i Gaaser Kirke. 
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Niels Larsen overtog den 23. december 1941 fødegården "Nygaard" og 

skødet er indført i Dagbogen for Retskreds nr. 69, Nørresundby Kjøbstad 

og Kjær - Hvetbo Herreder, den 8. april 1942, Aktskab F nr. 46. 

Skødet lyder således: 

Underskrevne Andreas Larsen af Gaaser sælger og betinget skøder herved til min søn, landmand Niels Larsen, sammesteds den mig tilhørende, i 

Øster Hassing beliggende faste ejendom, skyldsat under:   

Matr. 32a Gaaser af hartk. 2 tdr. 7skp. 0 fjd. 2½ alb.  Matr. 31a, Gaaser, af hartk. 1 td. 2 skp. 3 fjdk. 2½ alb. Landbrug klasse 3. Til ejendommen 

hører andel i matr. 56 Gaaser. Med derpå stående bygninger og dertil hørende jord, - mur, - og nagelfast tilbehør, herunder, kakkelovne, komfur 

og grubekedel samt faste hylder og rækker og endvidere det til ejendommen hørende inventarium, maskiner, avlsredskaber og avl, afgrøde, 

fourage, gødning og ildebrændsel samt den på ejendommen værende besætning og hønsene. Det bemærkes, at sælgeren kun ejer halvpart i en 

slåmaskine og i en tallerkenharve og anpart (1/3) i en kartoffelmarkør. Fra overdragelsen har sælgeren dog forbeholdt sig en skimlet vallak 

(Philip) med sele og jumbe. Handelsvilkårene er iøvrigt følgende:                                                                                                                                 

§ 1. Overtagelsen finder sted den 1. jan. 1942, men henligger det solgte, der overtages i den stand, hvori det nu er og forefindes, og således som 

det er køberen påvist, allerede fra dato for dennes regning og risiko i enhver henseende, hvoraf blandt andet følger, at han i tilfælde af ildsvåde 

oppebærer assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. 

§2. Købesummen er fastsat til 79.556,51 kr., og den berigtiges således:                                                                                                                                               

1. Køberen overtager, tilsvarer eller indfrier - alt uden ansvar for sælgeren - den i ejendommen indestående pantegæld, nemlig:                                                                                                                             

a) Til Kreditforeningen i Viborg ifølge tvende pantebreve, oprindeligt store tilsammen ..........38.500,00 kr.                                                                         

hvortil kommer henstandsgæld, der af stempelhensyn antages ikke at ville overstige ............  1.682,00 kr.                                                                           

Med disse lån er forbunden solidariske og statutmæssige forpligtelser, men kommer på den anden side de på lånene erlagte afdrag og andelene i 

foreningens forskellige fonds køberen tilgode.                                                                                                                                                                                              

b) Til statskassen i henhold til lov nr. 106 af 31. marts 1933 (grundforbedringslån) oprindelig kr. 3493 af 4½% p.a.,                                                               

men ved uaflyste afdrag nedbragt til.......................................................................................... 2.794,00 kr.                                                                                                                        

c) Mergelbidrag til Hjallerup og Omegns Mergelselskab i henhold til landvæsenskommisionskendelse, at afdrage                                                                

i 20 terminer à 105 kr fra 11. juni 1938. Restgælden overstiger nu ikke  ....................................   1.508,52 kr.                                                                       

Hvad dog ikke fremgår af tingbogen                                                                                                                                                                                                         

d) Til Statskassen ....................................................................................................................... 7.841,99 kr.                                                                   

Køberen forrenter alle de nævnte lån for tiden fra 11. juni 1941 at regne.                                                                                                                                                

2) Køberen overtager endvidere.                                                                                                                                                                                                                       

a) Restgælden på den elektriske installation, hvilken restgæld af stempelhensyn ikke antages at ville overstige                                                       

.......................................................................................................................................................1930,00 kr.                                                                          

b) Restgælden på malkeanlægget .................................................................................................... 300,00 kr. 

3) Køberen betaler kontant og skadesløst senest d. 1. feb. 1942 (men uden renter) ................      25.000,00 kr 

                                                                                                                                                                       Ialt.  79.556,51 kr. 

§3. Såsnart købesummen er berigtiget som foran anmeldt, er sælgeren pligtig at afgive og køberen pligtig at modtage endeligt skøde på den 

ankontraherede ejendom, fri for hæftelser af enhver slags bortset fra den overtagne pantegæld, og idet bemærkes, at køberen skal respektere, 

at matr. 32a er behæftet med en  vejforpligtelse angående en 12 alen bred vej ifølge deklaration lyst 12. juli 1928, og at ovennævnte pantebrev 

på 7841,99 kr. tillige er lyst servitutstidende med hensyn til indskrænkning i adgangen til pantsætning og udlæg.  

§4.  Alle ejendommens gående skatter og andre offentlige afgifter udredes af køberen for tiden fra 1. januar 1942 at regne, dog at han også 

udreder amtsstueskatterne for hele oktober termin d.å. 

§5. Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor Aalborg Amts Andelssvineslagteri og Holtet Andelsmejeri, dog at sælgeren 

forbeholder sig overskud og mælkepenge indtil overtagelsesdagen, medens på den anden side andelene i slagteriet og mejeriet tilfalder køberen 

for de løbende perioder. Køberen indtræder ligeledes i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor den stedlige transformatorforening med 

overtagelsesdagen som skæringsdag, og henviser med hensyn til restinstallationsgælden til, hvad der foran er bemærket i § 2. 
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§6. Samtlige omkostninger ved nærværende betingede skødes oprettelse og stempling og senere ved det endelige skødes tinglysning udredes af 

køberen alene. Medunderskrevne køber modtager nærværende betingede skøde på de anførte vilkår, som jeg forpligtiger mig til i et og alt at 

opfylde. På tro og love bekræftes, at den faste ejendoms værdi i handel og vandel ikke overstiger 49.856,51 kr. medens resten af vederlaget 

svarer til værdien af det i handelen medfulgte løsøre, ligesom det på tro og love bevidnes, at der ikke findes skov eller fredsskovspligtig grund på 

ejendommen. Medunderskrevne Pouline Katrine Larsen, f. Jensen, der er sælgerens hustru, samtykker i og tiltræder den herved skete 

overdragelse. 

Gaaser den 23. december 1941 

Andreas Larsen, Pouline Larsen , Niels Larsen 

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed.  

Laurits Sørensen, gårdejer, Gaaser (Øster Toftegaard)     Hans Tange, landsretssagfører, Års. 

Endeligt Skøde 

Til fuldbyrdelse af foranstående betingede skøde, og da restsummen 25.000 kr. nu er berigtiget ved kontant betaling, så skøder og endelig 

overdrager jeg, sælgeren, herved til køberen, landmand Niels Larsen, den omkontraherede i Ø. Hassing sogn beliggende faste ejendom, skyldsat 

under:                                                                       Matr. nr. 32a, Gaaser af hartk. 2 tdr.  7 skp.  0 fjdk.  2½ alb.                                                                                                           

Matr. nr. 31a         "       "     "        1 "      2 "        3"         2½ ".                                                                                                         Landbrug Kl. III med derpå 

stående bygninger og øvrigt tilbehør, og skal den solgte ejendom herefter for fremtiden tilhøre køberen som hans lovlige ejendom med de 

samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed og hvorunder den hidtil har været ejet af mig, sælgeren, og hvorom nærmere henvises til 

det betingede skøde. Jeg, sælgeren  

Billeder fra Nygaard 
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Som fortalt 

tidligere var 

problemerne 

med sygdom 

og senere 

med 

landbrugskrisen skyld i, at økonomien på Nygaard sidst i 30erne langtfra var god. Man var kort sagt 

dybt forgældet, og jeg kan ikke forestille mig, at min far på grund af hans lange sygdomsforløb har 

kunnet stille med noget af betydning til udbetalingen, og jeg har i mange år troet, at det var min 

morfar, der klarede udbetalingen på de 25.000 kr. 

Min moster Ragnhild har imidlertid fortalt, at både hun og min mor havde sparet op gennem hele 

deres ungdom, således at de begge ved deres bryllup kunne stille med en bankbog på 10.000 kr. 

Resten må så være klaret gennem ekstra lån og med morfars hjælp. 

Min farfar Andreas og  farmor Pouline købte nu for 18.000 kr. et lille husmandssted med 4 tdr. 

land. Det blev kaldt "Skolely", fordi det var nabo til Gaaser Skole. Med sig fra gården fik de en 

dejlig skimlet kørehest, ”Philip",  samt sele og jumbe. Af dyr var der, foruden førnævnte vallak, 4 

køer, 4 - 5 søer og et halvt hundrede høns. Også min onkel flyttede med, og han blev boende 

sammen med mine bedsteforældre til deres død. Min farmor døde allerede 26. aug. 1944 og min 

farfar den 13. sept. 1957. 

 Min onkel Marius blev tilkendt invalidepension på grund af nervebetændelse i sin venstre arm, 

noget han havde døjet med siden sin ungdom, og solgte "Hytten", som han kaldte den, i juni 1961, 

hvorefter han flyttede et hus på Parallelvej i Gandrup. Han  døde som ungkarl i 1982. 

I modsætning til tidligere generationsskifter blev der ikke tale om aftægt på gården for mine 

bedsteforældre. Det var ellers en skik, der endnu blev  brugt mange steder på egnen,  men det var 

en ordning, som min mor modsatte sig på det bestemteste, og økonomisk havde hun jo fat i den 

lange ende. Selvom mine bedsteforældre fik solgt til en rimelig pris, så følte min far, at han havde 

svigtet ved ikke at tilbyde aftægt, og det blev et åbent sår i 

forholdet mellem ham og mor. 

Det jeg ellers husker bedst om livet på gården drejer sig om  

karlene og pigerne. Vi børn betragtede dem vel nærmest 

som reserve forældre og det var altid spændende at komme 

i folkestuen og komme med i marken og højdepunktet var, 

at få lov til at ride hjem. 
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Bondegårdsferie 

  

 

 

Under krigen var mulighederne for ferierejser små, og i årene derefter havde folk meget få penge 

og var endnu ikke begyndt at rejse til udlandet på ferie, så det gav mine forældre den dengang 

meget originale ide, at starte på bondegårdsferie. Jeg tror, det begyndte i sommeren 1945, og det 

må have været lidt af et vovestykke, for forholdene i stuehuset var dengang særdeles primitive. De 

satte imidlertid en annonce i et københavnerblad, og der kom stor respons, og lige fra skoleferiens 

begyndelse til slut var huset fyldt med glade og meget livlige sommergæster. Nogle blev kun i en 

uge, mens andre blev helt op til 3 uger. Hele sommeren summede det af liv på gården, både inde i 

stuehuset og ude i stalden og marken, hvor mændene gerne deltog i alt forefaldende arbejde. Om 

aftenen blev der festet og snakket, og i den tid, det varede, var intet som det plejede. 
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Nogle af dem elskede at fiske på fjorden og 

gjorde far så interesseret, at han købte en 

gammel kåg, der blev døbt "Søsvalen". Der blev 

fanget masser af fisk, - langt flere end vi selv 

kunne spise. Det var især ål, ålekvabber og 

skrubber, og de blev fanget i ruser eller med 

Glib, men en af gæsterne lavede også lange 

liner med kroge, som han brugte megen tid 

med at sætte sandorm på. De sandorm gravede 

vi børn ved lavvande og tjente lidt 

lommepenge. Ind imellem kom der en meget 

grim fisk i rusen, - en ulk. Så berettede vi med fryd, at den fisk her hos os i Vendsyssel blev kaldt en 

"Københavner". 
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Turen herover fra hovedstaden foregik med skib til Aalborg. Derfra tog man toget til Gandrup, og 

den sidste del foregik med postbilen, der satte dem af for enden af vores vej. De sidste 400 meter 

måtte de selv bære kufferterne ad den sandede vej. Alle tog strabadserne med godt humør og 

indrettede sig efter forholdene. Den eneste gang jeg har fornemmet, der var vrøvl var omkring 

1948, hvor stråtaget på laden blev revet ned, fordi der skulle nyt tag på. Da blev det for meget for 

en fin københavnerfrue, der vel havde forventet noget mere herskabeligt. Det har bestemt også 

set rodet ud, og hun og manden tog den næste postbil igen. 
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Det var en herlig tid for os børn, især da en af familierne altid havde deres 2 børn med. Det var 

familien Reinhard (Ruth og Eigil) med børnene Elo og Lonnie. Jeg tror de kom hvert eneste år det 

meste af sommeren i mindst 5 år i træk. Elo var noget ældre end jeg, og han var mere sammen 

med karlene i marken, så det var især Lonnie jeg legede med, for vi var begge lige gamle. Vi 

byggede huler, legede i høet og gemte os sammen, når de voksne kaldte. Jeg syntes, at hun var 

smuk, og hun blev vel nærmest min barnekæreste, og tiden fra når familien rejste hjem og til 

næste sommerferie var meget lang for mig. En enkelt gang kom de også til jul, og jeg husker 

endnu, at deres julegave til mig var Lille Sorte Sambo og Spørge Jørgen. Det med Spørge Jørgen 

pinte mig meget, fordi hun drillede mig med den. Den sidste sommer inden jeg skulle i skole lærte 

hendes far os begge at cykle. Han satte et kosteskaft fast i røret ved sædet og hjalp med at holde 

balancen, og efter et par dages øvelse var vi på cykeludflugt sammen. 

Lystfisker familien hed Persson, og 

de kom også år efter år. En af 

damerne var lidt skrap, syntes jeg, 

for hun skældte os ud og gennede 

os hjem, når vi plagede om, at 

komme med ud at fiske. Jeg var nok 

lidt forkælet og vant til, at man fik 

lov, hvis man holdt ud og plagede 

længe nok. Jeg husker også en 

ældre mand, der kom cyklende 

hertil hvert år. Jeg mener han blev 

kaldt for Osted og kom fra Roskilde. 

Hans kæreste eje var hans cykel, og 

han brugte det meste af sin tid på 

at pudse den. Det gjorde derfor stort indtryk, da vi fik at vide, at han var blevet påkørt, og at 

cyklen var blevet ødelagt. 

Ligesom familien Reinhard på grund af børnene blev dem, som jeg husker bedst, så blev familien 

Jacobsen (jonna og Eigil) den, som mine forældre knyttede sig tættest til. De havde ingen børn, og 

de kom troligt år efter år, og selv da vi holdt op med bondegårdsferie, kom de stadig på besøg. 

Jacobsen var maskinmester på B&W og lidt af en levemand og dameven. I slutningen af 50erne 

blev de skilt, og det tog hårdt på Jonna, som herefter kom på besøg alene. Også Eigil kom herefter 

på besøg alene, men bekendtskabet gled herefter lidt efter lidt ud. 
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Når sommeren nærmede sig sin afslutning, skulle gæsterne afsted, og livet på gården blev 

pludselig stille og, syntes jeg, lidt trist og ensomt, og jeg kunne nu se frem til en lang vinter, før der 

igen kom liv i kludene. Mange af gæsterne benyttede sig af muligheden for at komme ombord i 

Hals, hvor lodsbåden sejlede dem ud. 

En sommer, da vi legede i haven, kunne vi pludselig høre sirenerne af mange ambulancer oppe på 

Halsvejen. Det var københavnerdamperen "København", der var blevet minesprængt, og mange 

mennesker druknede. 

 

Som  tidligere nævnt var begyndelsen særdeles primitiv, men pengene blev brugt på forbedringer i 

stuehuset, og allerede efter et par år var det gamle komfur udskiftet med et gaskomfur og en 

gasovn. Vi fik også et kæmpe  Atlas køleskab, der kunne lave isterninger. Det havde døre med 

egefiner, og jeg tror ikke, der fandtes mage i stor omkreds. I kælderen fik vi stor fryseboks. Det må 

have kostet en formue dengang, og sommergæsterne gjorde også store øjne, næste gang de kom. 

Køleskabet holdt i mange år og står i dag som skab i værkstedet. Da naboerne flere år efter gik 

sammen for at opføre et fælles frysehus, var vi ikke med, for vi havde selv. 

I den periode fik vi også badeværelse til afløsning af det gamle udendørs lokum. Det blev indrettet 

i det gamle spisekammer med træk og slip WC. Vi fik også et stort badekar, men den lokale smed 
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Hågensen havde meget svært ved at skaffe et rigtigt emaljeret kar så hurtigt efter krigen. Der var 

kun kar af meget dårlig kvalitet. Til sidst fandt han et rigtigt badekar til os. Det havde i mange år 

stået som drikkekar for kreaturer på en mark. Det var af den rigtige slags, og der var kun slået en 

ganske lille stjerne i emaljen, så det købte vi. Her holdt det i næsten 50 år, inden der igen blev 

lavet nyt badeværelse. Badekarret blev så igen brugt som drikkekar, - denne gang for heste. 

Som prikken over i'et fik vi bil. Bilen blev købt hos Reinhard i Ulsted, og den handel var han vist 

selv bedst tjent med. Den blev købt i fællesskab med købmand Bertelsen på Østerå. Han havde et 

meget dårligt syn og havde derfor meget vanskeligt ved selv at få kørekort, så det blev far, der 

skulle være chauffør. Bilen, der var en meget stor, gammel københavner Taxa, blev hurtigt døbt 

"Lysthuset". Det var en Dodge, og der var masser af plads til hele familien samt gæster. Vi børn 

yndede at sidde på 2 små klapstole, der kunne slås op fra gulvet. 

Hele familien var nu blevet mobil, og vi tog på mange udflugter, og jeg husker ture til mine 

bedsteforældre på Møllebakken i Års, hvor vi havde familien Reinhard med. På vejen hjem var det 

dog nær gået galt, for pludselig var døren gået op, og lillesøster Jette var nær faldet ud. Hun blev 

grebet i sidste sekund. En anden gang på vej til Års mistede far herredømmet over bilen i de 

skarpe  og stejle sving ved Hjedsbæk, og det var meget nær gået galt. Bilen var ganske enkelt 

livsfarlig at køre med. Efter et stykke tid fortrød Bertelsen købet, og far overtog hans andel. Hvor 

længe vi beholdt "Lysthuset" husker jeg ikke, men efter et stykke tid, kom vi af med den og fik en 

lille Austin, som vi beholdt i mange år, indtil vi i 1960 købte en brugt Opel Record. Mine forældre 

har aldrig ejet en ny bil. 

Omkring 1952 stoppede vi med bondegårdsferie. Jeg tror, der var flere grunde til, at den periode 

sluttede her. Interessen var ikke længere så stor, for folk fik flere penge mellem hænderne, blev 

mere forvænte og krævede mere luksus, end man kunne forvente på en bondegård i fuld drift. Det 

var også blevet mere almindeligt at rejse på ferie i udlandet, og nogle har måske, som familien 

Reinhard, købt sommerhus og tilbragte ferien her. Jeg tror også, at arbejdspresset på gården 

spillede ind, nu da vi i 1949 havde fået en ny lillesøster, Kirsten, og i efteråret 1952 konstateredes, 

at en ny familieforøgelse var på vej. Det blev endnu en lille pige, lillesøster Inge. 

En anden ting, jeg husker, der blev diskuteret derhjemme, var det problem, at de faste 

sommergæster var blevet så nære venner, at man derfor ikke rigtig kunne få sig selv til at kræve 

den betaling for opholdet, som var nødvendig. Og uden penge kunne det ikke lade sig gøre, og jeg 

tror, at det på en måde var medvirkende til, at det sluttede. 
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Gamle matrikelkort over  

Nygaard. Fra venstre mod højre. 

1 + 2)Anders Thomsens eng. Købt 1944 (matr. 28d) 

3 + 4)Marius Kocks eng. Købt  1949 (matr. 27c) Købt af svigerfar Chr. Jensen fra Bladsgaard, der havde købt nogle år i forvejen og 

forpagtet til svigersøn Niels. Denne eng er igen frasolgt i forbindelse med generationsskifte i 2008. 

 5) Øster Hassing Mark (32e). Frasolgt 1922  

 5) ”Tyringen” (tøjreengen) 

5) ”Mølholt Mark”, frasolgt  omk. 1950 

5) Marken, 32a 

5) Moselodden i Hals mose, frasolgt 

6) ”Sø Thames Mark”. Købt i 1916 

7) ”Øster Hassing Mark” 30b frasolgt i 1929 
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Køb og salg af jord. 

I 1944, underskrevet  17. marts 1944,  købte 

Niels Larsen engparcel nr. 28d, Gaaser, Ø. Hassing 

Sogn. Den blev købt af Anders Thomsen fra 

Haraldsminde (Vester Mellergaard) for 9oo kr. pr. 

td. land., ialt 13.705,70 kr. Arealet var 8,4 ha.  af 

hartkorn 2 td. 1 skp. 3 fdk. 1 1/4 alb. Endeligt 

skøde 22. april 1945. 

I 1948, underskrevet 13. december 1948, købte 

Niels Larsen parcel nr. 27c, Gaaser, Ø. Hassing. 

Det var en engparcel, der tidligere have hørt til 

Elmelund, og det var nabo parcellen til den 

engparcel, der var købt 4 år tidligere. Den blev 

købt af svigerfar, Chr. Jensen fra Års, som vel 

havde købt den nogle år i forvejen, og den var 

indtil handelen drevet af Niels.  Købsprisen var 6000 kr 

Omkring 1950 blev " Mølholt Mark" frasolgt. Det var en fjerntliggende, våd parcel på 17 tdr. 

land, der blev fordelt på 4 statshusmandsbrug. Salgsprisen var 800 kr. pr. td. land. 

 

Stormen i 1953 

 I foråret 1953 havde vi en 

forfærdelig voldsom storm. Jeg 

husker at vi børn sad inde i stuen  

og så pandepladerne fra den 

gamle kostald flyve rundt på 

gårdspladsen. Vi havde fået streng 

besked om, at vi under ingen 

omstændigheder måtte gå 

udenfor, - det var simpelthen 

livsfarligt. Til sidst fløj hele taget 

af, men mærkeligt nok blev selve 

bygningen stående. Der skulle nu 

bygges en ny stald, og det havde i mange år været tiltrængt, for den gamle husker jeg, som 

meget nedslidt og skrøbelig. Det var f. eks. farligt at færdes på loftet, når vi kørte hø og halm, for 

der var mange huller på grund af rådne brædder. Stalden var også meget smal, lav og mørk. 
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Far fik mange gode råd om, hvordan den nye stald bedst skulle indrettes, og Viggo fra 

Bødkergården, der et par år i forvejen havde bygget ny stald, rådede far til at få en stald med 

fodergang. Far havde imidlertid besvær med at låne et beløb, der var stort nok til et sådant 

byggeri, så der blev ingen 

fodergang, og stalden blev 

bygget på allerbilligste måde. I 

tiden fra stormen til byggeriet 

var færdigt sidst på sommeren, 

var den gamle staldruin stadig 

i brug til malkning og fodring, 

selvom den var uden tag, og 

vandet sivede ned gennem 

presenninger og halmen på 

loftet. Tømmeret til det nye 

staldloft var gamle 

bundgarnspæle fra Hou, 

skaffet af tømrermester  

Johannes Jensen fra Hals, der stod for tagkonstruktionen. Mange af de gamle rustne tagplader 

blev også genbrugt. Murerne kom, så vidt jeg husker, fra Ulsted, og jeg lagde især mærke til en 

af svendene, som gerne ville snakke med os børn. Han gik altid med sit hoved på skrå og hed 

Leo. Det fortaltes, at han var søn af Ib Schønberg.  

Selv om pengene helt åbenlyst var små, fulgte der alligevel mere med, da man først fik begyndt. 

Der blev lavet om på loftet i stuehuset. I den østre gavl blev der lavet 2 små værelser med små 

indbyggede skabe i stedet for et, så Jette og jeg fik hver sit værelse. Der blev også lavet et lille 

toilet i forbindelse med fars og mors soveværelse på kvisten. Indtil da havde hele familien, 

forældre og 4 børn sovet sammen i dette soveværelse. Der blev også lavet en ny korridor, hvor 

de gamle, store skabe blev indbygget fra hovedtrappen til soveværelset. Det hele blev bygget af 

celoteksplader, næsten uden isolering, og der var meget koldt om vinteren. Senere blev det 

bedre isoleret med rockwoolmåtter. Samme tømrermester, Johannes Jensen, der i øvrigt blev 

svigerfar til vores forkarl Erik Bak, solgte også far den store malm skibsklokke, der nu hænger på 

stuehuset. Han havde også et stort gammelt sommerhus i Bisnap, som han kaldte ”Ole”, og som 

han ville sælge til far for 2000 kr. Jeg husker, at vi børn plagede, men så langt rakte pengene 

ikke. Det var et langt , gammelt bindingsværks sommerhus, der lå på vejen til stranden, der går 

parallelt med Bisnapvej. 

 

 

Den nye kostald 

1953 
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Inden far kunne låne penge til det nye byggeri, kom der en vurderingsmand fra 

Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, der vurderede hele ejendommen. 

 

 

Ifølge vurderingen i 1953 er besætningen 21 

malkekøer. Efter den nye kostald blev bygget, var der 

omkring 30 køer. 

Omkring 1948 fik vi den første traktor. Det var en 

brugt Fordson uden lift og kraftoverføring. Den skulle 

startes med håndsving. Den havde gummihjul og et 

remtræk, der kunne bruges til malkemaskinen i 

tilfælde af strømsvigt, hvilket  dengang ofte skete i 

vinterperioden.  

Midt i 50erne fik vi så en ny traktor. Det var en Volvo, 

som to af nabogårdene også havde fået. Derefter blev 

hestene sat ud, og den eneste hest, der blev tilbage på 

gården, var min islænderhest, Lotte.  



 76

 

Et udvalg af de karle, der i min fars tid, tjente på Nygaard. 

 

Folkeholdet på Nygaard  fra 1940erne til sidst i 1960erne. 

I min barndom i 40erne og 50erne var der, udover min far, som regel en forkarl og 2 yngre karle 

til markarbejdet. Herudover havde vi en røgter, som havde været på gården i mange år, - far 

havde så at sige arvet ham fra sin far, og bortset fra en kort periode på Melgaard i Hals, blev han 

hos os til han blev pensioneret omkring 1970.  

Det var Johan Jensen, også kaldet "Styrmanden" eller "Styrmand Jensen", men det sagde man 

aldrig højt, mens han hørte på det. Han havde i sin pure ungdom været ude at sejle på en 

coaster, vistnok som jungmand, og engang havde skibet været i vanskeligheder i en storm på vej 

hjem gennem Limfjorden til Aalborg. I avisomtalen stod der, at "styrmand Jensen havde stået 

ved roret under hele turen". Derefter hang navnet ved ham resten af livet.  

Han blev vel nærmest en slags reservefar for mig, og vi har tilbragt mange timer sammen i 

biografen i Hals, hvor han havde sin faste plads. Jeg kom med, så snart jeg var stor nok til at 

hænge fast bag på motorcyklen, der var hans kæreste eje. 

Johan Jensen Otto Sørensen 

Erik Bak Rudolf Jeppesen "Ringer Svend" Christensen Anton Kristjansen 

1953 
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Af forkarle husker jeg Otto Pedersen fra Måholt og senere Otto Sørensen, der blev bedstefader 

til en af mine  svigerdøtre. I 50erne hed forkarlen Erik Bak, som var hos os mange år. Han var søn 

af naboen Otto Bak, der boede for enden af vores vej i "Holmsminde". Ungkarlene var "Korporal 

Børge" fra Hals og senere Rudolf fra Østerå og Arly fra Øster Hassing og mange andre, - næsten 

alle lokale. Sidst i 50erne blev først Erhardt Svendsen og derefter Svend Christensen røgtere. De 

var begge naboer og Svend blev også bedstefar til  en af mine svigerdøtre. I 60erne blev meget 

arbejde udført af maskinstation, og nabosønnen Jens Jørn Madsen  og naboen Anton 

Kristjansen, der var pensionist, udgjorde sammen med min far folkeholdet. 

I begyndelsen boede karlene på gården. Der var 3 karlekamre. Disse var uopvarmede men 

kunne varmes op med en Bess ovn, når der var særligt koldt. Vask foregik med koldt vand i en 

vask på gangen mellem værelserne. Toilettet var som regel bag køerne i kostalden, men der var 

også indtil  1953 et udendørs lokum. Karlene brugte ikke familiens badeværelse i stuehuset.  

Johan flyttede på sine gamle dage ind i stuehuset i det lille pigeværelse. Han nægtede at bruge 

badeværelset og vaskede sig i malkerummet, hvor der var gasvandvarmer. 

Mor havde i begyndelsen 2 piger 

til hjælp i huset og senere, da vi 

stoppede med bondegårdsferie 

kun en enkelt og til sidst slet 

ingen. 

De første piger på gården var Inger 

Christensen (Stålstangen) og 

Dagmar Madsen. Derefter kom 

Grethe Gade og hendes søster 

Kanna, der er de første jeg husker. 

 

 Min faste barnepige var Karen (datter af Thomas 

Nielsen). Hun var skolepige og passede mig og min 

lillesøster hver dag efter skole. Sidst i 40erne og først i 

50erne var det Rosa Bjerregaard, Elsebeth Bjørnlund og 

Erna Svenningsen. Det var mens vi havde 

sommergæster. 

Den sidste pige vi havde, kom omkring 1954, da vi  i 

maj 1953 havde fået en ny lillesøster. Hun hed Doris 

Jørgensen og kom fra Egense. 
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Udviklingen frem til næste generationsskifteUdviklingen frem til næste generationsskifteUdviklingen frem til næste generationsskifteUdviklingen frem til næste generationsskifte    
Som allerede forklaret startede livet på Nygaard for Niels og Dagmar i 1942 med et stort 

folkehold og kun lidt mekanisering, men arbejdsgangen ændredes lidt efter lidt i årene derefter, 

således at de faste 4 karle og 2 piger gradvist erstattedes af øget mekanisering og brug af 

maskinstation, og derfor var der i begyndelsen af 70erne slet ingen faste medarbejdere. Dagmar 

var alene om huset og Niels alene om driften, kun hjulpet i perioder af en nabopensionist og lidt 

tilfældigt  medhjælp. 

I min erindring foregik livet på gården dengang på denne måde. 

 I stuehuset regerede min mor enevældigt, og der var virkeligt meget at lave for en husmor, og 

det meste blev lavet med håndkraft. Man klarede sig, så langt man kunne, med egne produkter, 

og kun det allernødvendigste blev købt hos købmanden. Der blev hjemmeslagtet, og alt på 

grisen blev brugt og saltet, havens produkter blev brugt i husholdningen, og der skulle meget til 

med så mange på kost. Man syede og strikkede også selv, meget mere end vi kender i dag. 

Købmandsregningen blev klaret en gang om måneden, og så vidt som muligt betalt ved salg af 

æg. Der var varetur med hestevogn en gang om ugen, med bestilte varer, hvor æggene kom med 

retur. Vi havde stort hønsehold, og det hørte under husmoderens arbejdsområde. 

Køkkenregionerne bestod af selve køkkenet, kælderen, spisekammeret , saltkælderen og 

bryggerset.  

I køkkenet dominerede det store komfur med bageovn. Det havde messinggelænder, og jeg 

husker det som meget flot, og det gjorde, at der altid var varmt og hyggeligt i køkkenet. Der blev 

fyret med ris og tørv, hvilket svinede en del, og en gang om ugen skulle det have ovnsværte og 

gelænderet skulle pudses. En lem i køkkenet førte ned til kælderen, der var meget lavloftet. Her 

opbevarede mor sine henkogningsglas m.m. Ved siden af køkkennet var spisekammeret, hvor 

jeg husker et stort skab med fluenet, der skulle beskytte maden. Fluerne var et stort problem på 

landet og kunne være en plage. Spisekammeret lå over kælderen og var hævet med to trin for at 

give mere loftshøjde i kælderen. Grundvandet stod højt i Gaaser, og derfor kunne kælderen ikke 

blive ret dyb. 

I bryggerset var der et bord med en håndpumpe og i hjørnet en gruekedel, der også blev fyret 

med ris og tørv. Her foregik storvasken og kogning af grønkål ved juletid. Fra bryggerset førte en 

dør til saltrummet. Det var en halvkælder på ca. 4 kv. meter, hvor der var plads til et par store 

saltkar af træ. 

Spisningen foregik i folkestuen, der var et langt smalt lokale, der havde egen kakkelovn. 

Møblementet var et langt bord med sideklapper. Op mod væggen stod foldbænken, der kunne 
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trækkes ud. Her var der plads til 3. Det var som regel ungkarlene der sad her. For den ene 

bordende sad forkarlen og ved den anden ende sad min far. Vi børn havde plads på en lang 

bænk på ydersiden af bordet. Ved endevæggen var der en ottoman. På vinteraftener var der 

ofte meget liv i folkestuen med kortspil, strikken og snak, idet karlekamrene og pigekamrene  

ikke var opvarmede. 

Mor og pigerne spiste ikke med i folkestuen, - de stod for serveringen og spiste, så vidt jeg 

husker, senere i køkkenet. Til husmoderens pligter hørte også rengøring af hele stuehuset og 

karlekamrene. På det åbne loftsrum stod den store rulle, der var fyldt med sten, og når der 

skulle rulles, kom karlene til hjælp. 

Der var intet toilet i stuehuset i begyndelsen. Familien havde et lille "Das" nogle meter øst for 

bryggersdøren. Toilettet var en bænk med et hul med låg. Herunder stod der en spand, og dens 

indhold blev med jævne mellemrum spredt over rabarberne, der altid blev flotte og struttede af 

kraft. I nødstilfælde havde man en natpotte under sengen. Mange karle og piger foretrak at 

klare sagen i grebningen bag køerne. I dag er det svært at forstå, men dengang fandt man det 

ganske naturligt, at sætte sig på hug ved siden af hinanden og forrette sin nødtørft i godt 

selskab. 

I marken regerede min far, men helt enevældigt, tror jeg ikke, det var, for mor ville gerne give 

et ord med på vejen. 

Forårsarbejdet foregik i begyndelsen alene med heste, - både pløjning, harvning og såning, og 

det blev klaret af karlene. Det var en periode, hvor benene blev brugt meget, og som lille dreng 

har jeg gået efter såmaskinen, hvor tragterne skulle holdes rene med en kniv på en stang. 

Højdepunktet var, når man fik lov til at ride hjem ved aftenstid. 

Et stort arbejde først på sommeren var hakningen af roer. Det var som regel akkordarbejde, og 

her tjente mange karle lidt ekstra og mange børn lidt lommepenge. 

Høhøsten startede med, at høet blev slået med den gamle, hestetrukne slåmaskine. Kraften til 

kniven kom fra et stort jernhjul under maskinen, der blev drejet rundt, når hestene trak 

maskinen. Om det var den samme maskine, som min farfar havde købt for sine sparepenge 50 år 

tidligere, ved jeg ikke, men det er muligt, for dengang passede man godt på tingene. Når høet 

havde tørret lidt , blev det revet sammen i lange haler af hesteriven, hvorefter karlene med 

håndkraft samlede det i små stakke. Høet blev kørt hjem løst, og ligeledes kom det løst ind på 

loftet, hvor vi børn ofte blev sat til at trampe i det, for at det skulle fylde mindre, og dette 

arbejde foregik ofte som leg, idet der blev tumlet og lavet huler og gange. På loftet blev der 

strøet salt i høet, for at det ikke skulle brænde sammen, og kvaliteten af høet var dengang 

meget bedre end i dag, hvor det bliver presset hårdt sammen i baller. Høhøsten var et meget 

hårdt og tungt arbejde, og det kunne virkelig bringe sveden frem. 
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Når tiden var kommet, hvor kvierne skulle på sommergræs, blev de som regel lukket ud på 

gårdspladsen først, så de kunne falde lidt til ro, inden de blev drevet ud til engen, hvor de skulle 

tilbringe hele sommeren og det meste af efteråret. 

Om sommeren kom køerne også på græs hver dag, og et af de småjobs, der blev forlangt af os 

børn, var at hente dem hjem hver eftermiddag inden aftenmalkningen. Et andet af disse 

småjobs var at give  dyrene vand på marken. Til køerne foregik det med håndkraft og pumpe 

med vand fra bækken. Kvierne i engen fik vand fra en brønd, og her blev der brugt en gammel 

motorpumpe. Det var dog ofte mere anstrengende at starte pumpen end med at pumpe med 

håndkraft. 

 Min far stod selv for pasning af køerne og grisene hjulpet af Johan, der havde været fast 

inventar på gården i mange år. Han havde et lidt anstrengt forhold til de andre karle. 

Kornhøsten, som jeg husker den sidst i 40erne, blev foretaget med selvbinder forspændt med 3 

heste. Inden man startede på marken, blev der taget et skår rundt om med le, således at man 

ikke kørte i kornet, og negene blev her bundet på  gammeldags vis med håndkraft. Det var et 

stort ekstra arbejde, som man senere opgav, da der var færre folk. Derefter skulle negene 

samles og sættes i traver, inden de nogle dage senere blev kørt ind. På den måde fyldte høsten 

meget, og laden kunne ofte ikke rumme det hele, og resten blev derfor sat i stakke udenfor 

laden. Hjemkørslen foregik med de gamle fjellevogne, og da de var meget smalle, blev der lagt 

et høststativ over vognen (et skravl), og det bevirkede, at man kunne læsse et meget bredere 

læs. Disse gamle vogne havde jernbeslåede hjul, og hjulnavene skulle ofte smøres med noget 

ækelt, sort stads, der hed vognsmørelse. Selve læsningen var vigtig, og det kunne betyde drilleri 

i lang tid, hvis det væltede på vejen hjem. Hjemme i laden skulle negene forkes ind i gulvene, 

hvor der var 2 mand til at lægge dem på plads. Den ene lagde dem i lag, og den anden smed hen, 

og det var ofte yngste mands arbejde. Det hårdeste arbejde med at forke fra vognen og op i 

toppen af laden over de øverste bjælker tilfaldt den stærkeste, og det var som regel forkarlen. 

Til sidst, når forken ikke var lang nok, måtte negene kastes det sidste stykke. 

Hen på efteråret kom kartoffelhøsten, og jeg husker, at vi børn sommetider også var med, men 

vi blev bestemt ikke misbrugt med arbejde derhjemme. Vore forældre forlangte, at vi skulle 

passe vores skole, og udover det blev der ikke forlangt meget af os. Den første kartoffeloptager 

jeg husker var en slags plovjern, der gik under kartoflerne og løsnede dem, hvorefter et 

snurrende hjul slog dem fri af jord. Derefter kravlede man 2 personer med en kurv imellem og 

samlede dem op, hvorefter de blev lagt i kule og dækket med halm og jord, så de kunne holde 

sig, indtil de skulle bruges. Jeg husker, at naboerne Agathe og Peter Thomsen, Lise og Holger 

Bjørnlund samt Signe og Peter Larsen tit hjalp med dette arbejde. Efter få år kom der en 

maskine, der uden hjælp kunne klare hele arbejdsgangen, og på et tidspunkt fik vi besøg af en 

kæmpestor mobil kartoffelkoger, så grisene den vinter kunne fodres med kogte kartofler. 
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Senere fik man på mejeriet på Holtet en dampkoger, der kunne koge kartofler for 

medlemmerne. 

Efterårsferien blev dengang altid benævnt kartoffelferien, og den var fra gammel tid placeret, så 

børnene kunne hjælpe deres forældre med kartoffelhøsten. 

Roehøsten sent om efteråret husker jeg som et koldt, vådt og træls arbejde. Vi havde 2 slags 

roer, sukkerroer og kålrabier. Først skulle roerne toppes af, og til det brugte vi et roejern med et 

knivsblad og et par modhager. Først blev toppen skåret af med et hug og derefter blev roen 

trukket op med modhagerne. Derefter blev toppene kørt hjem til køerne. Jeg mener at huske, at 

sådan gjorde vi med sukkerroerne. Vi havde også en slags slæde, der kunne skære toppen 

roerne og i samme arbejdsgang rykke dem op af jorden, men jeg mener, den blev kun brugt til 

kålrabierne. Når toppene var væk, blev roerne med håndkraft forket op i vogne og kørt i kule, 

der blev dækket først af halm og dernæst af et lag jord. 

I løbet af vinteren blev roerne så kørt hjem i roerummet som foder til køerne. I min tidligste 

barndom var roerummet i østenden af laden i et rum med tykke vægge, der var isolerede med 

tørvesmuld. Senere, da vi havde fået ny kostald i 1953, var roerummet midt i denne. 

Vinterens store arbejde var tærskningen. Det foregik i små etaper, hver gang kornmagasinet 

var tomt. Halmen fra tærskningen blev via en halmpakker og en slidske sendt op på 

kostaldloftet til foder for kreaturerne. Avnerne blev blæst ind i et tomt gulv og brugt til strøning 

i ko båsene. Når der blev tærsket, fandt man masser af musereder fyldt med små lyserøde 

museunger. Kornet kom i sække og blev båret på ryggen op på hestestaldsloftet, hvor det blev 

spredt i et ikke for tykt lag. Nogle karle måtte have sækkeløfteren til hjælp, når sækken skulle på 

nakken, og andre klarede det uden.  Det var lidt af en manddomsprøve og gav ofte anledning til 

lidt godmodig hån og drilleri. 

Deroppe på hestestaldloftet husker jeg svagt, at der stod en hakkelsesmaskine, der med en stor 

krum kniv på et svinghjul snittede halm til hestene i stalden nedenunder. "Kontrol Lassen" 

manglede et lille stykke af en finger. Den var efter sigende snittet af sammen med hakkelsen. 

På hestestaldloftet var der et kværnhul, hvor kornet blev skubbet ned til kværnen i 

kværnrummet nedenunder og malet til grutning. Dette var sammen med returmælken (valle og 

skummetmælk) foderet til grisene. 

Trækkraft til kværn og tærskeværk var den store, gamle elektromotor på en lille vogn. 

Det kunne ske, at der var lavvande i kassen i perioden inden høsten, og derfor blev der ind 

imellem oprettet et høstpantebrev, således at købmanden straks efter høsten fik leveret et par 

læs korn. Det skete også, at Arthur kom med et mobilt tærskeværk og "hobetærskede" kornet 

direkte på marken. 
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Ændringer i livet på gården fra midten af 50erne og fremad. 

I stuehuset var de første ændringer, at det gamle komfur blev skiftet ud med til  gasblus samt en 

gasovn. Der blev købt et fint  Atlas køleskab til køkkenet med tilhørende fryseboks, der sammen 

med kompressoren blev placeret i kælderen. På samme tid blev spisekammeret omdannet til 

badeværelse med WC og rigtigt emaljeret badekar. Det havde været brugt til drikkekar for køer, 

men smed Hågensen mente, at det var bedre end de kar han kunne skaffe på det tidspunkt. Den 

første vaskemaskine blev lejet af købmand Bertelsen, og den blev bragt på en budcykel, men 

efter et stykke tid købte vi vores egen af mærket Fern. Gruekedlen blev i bryggerset i mange år 

indtil den blev fjernet og i stedet blev der på dens plads installeret et oliefyr, da kaminerne blev 

erstattet af et oliefyr. Det var en vældig arbejdslettelse for husmoderen. Rummet med 

saltkarrene blev uændret. 

Den første store ændring i driften kom allerede, da vi fik vores første traktor omkring 1947. Det 

var en traktor med vældige kræfter, men den havde hverken lift eller kraftoverføring og den 

skulle startes med håndsving. Den havde også en remskive, så den i nødstilfælde kunne trække 

malkeanlægget, når strømmen svigtede om vinteren. Det skete ikke sjældent, når el ledningerne 

faldt ned, og det kunne godt vare flere dage, inden de blev reparerede. En gang varede det en 

hel uge, og vand til dyrene måtte hentes i bækken. Den var en stor hjælp ved forårsarbejdet 

med pløjning og harvning, men alligevel beholdt vi alle hestene i flere år derefter. På et 

tidspunkt blev hestene dog solgt, og hestestalden blev nedlagt og ombygget til en større 

svinestald. Det har nok været samtidig med vi fik den nye Volvo traktor. 

På samme tid var smeden i Gaaser begyndt at lave de nye gummivogne, hvoraf far købte to, og 

det var noget helt anden end de gamle vogne.  

Omkring 1956 flyttede forkarlen Erik, der havde været hos os i 6 år, og det varslede store 

ændringer på gården. Vi fik fast fodermester, der var nabo og på egen kost. Far forestod 

herefter selv markarbejdet med hjælp af lidt løsere arbejdskraft, og derefter skete der en hel 

masse, idet det hele greb ind i hinanden. Det begyndte at blive moderne med en mejetærsker, 

og far købte en gammel brugt selvkørende Dronningborg. Den levede vist ikke op til 

forventningerne, så den blev hurtigt udskiftet med en ny bugseret Nordsten, som vi havde i 

mange år. Der blev også købt ny brugt traktor til afløsning af den gamle Fordson Major. Det var 

en Ford Power Major uden førerhus. Da den nye mejetærsker havde tank, og kornet nu ikke 

længere skulle sækkes, skulle der også købes en aflæsservogn med kornsider, der kunne 

transportere kornet hjem til gården. Det gamle kornmagasin på loftet af laden var nu ikke 

længere stort nok, så derfor blev der købt 2 store runde træsiloer, der hver kunne tage 250 

tønder. Der blev nu også indkøbt en blæser og rør til at transportere kornet. Den kunne også 

nedkøle kornet, hvis det skulle true med at blive for varmt og brænde sammen. Det var lige ved 

at ske en enkelt gang, men det blev reddet ved at lade det løbe ud på loen. 
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Det korn vi ved høsten ikke selv havde siloplads til, blev kørt til Holtet, hvor det blev tørret og 

opbevaret, indtil det skulle bruges. Det var en dyr ordning, og i stedet lod far Karl ladefoged 

bygge 3 nye siloer, hvoraf den ene, der kunne tage 100 tønder, blev lavet som tørresilo, der 

kunne sende varm luft igennem kornet. Varmen kom fra en gasbrænder. Sammen med de tre 

nye siloer blev der også støbt ny korngrav med transportør.  

Kornvognen kunne også påmonteres en møgspreder, og for selv at klare også udkørsel og 

spredning af møg blev der købt en gammel Volvo med frontlæsser. Der blev også købt ny 

lavtrykspresser til hø og halm. 

Alle disse forandringer / forbedringer betød, at tærskeværket blev skrottet, og det gamle 

vinterslid med tærskning var væk, men det betød samtidig, at de 3 - 4  karle vi plejede at have 

nu også var væk, og far stod for det hele alene, kun hjulpet af gamle Johan og den ligeså gamle 

nabo Anton Kristjansen.  Når det rigtigt brændte på fik han af og til hjælp af naboens søn, Jens 

Jørn, eller lejede sig til hjælp fra Arthur Nielsens maskinstation. 

 For far var det vist som at komme fra asken i ilden, samtidigt med at han måtte optage store lån 

for at få det hele finansieret. 

Da staldloftet nu ikke længere blev brugt som kornmagasin, fik mor den ide, at det skulle bruges 

til opdræt af fedekyllinger. Hele loftet blev isoleret, og der blev lavet  automatisk vanding og 

opsat gasvarmere til opvarmning. Selve fodringen klarede hun med håndkraft. Det gik meget 

godt i flere år med 6000 kyllinger ad gangen, men derefter blev fortjenesten ringere og ringere, 

og til sidst kunne det ikke længere hænge sammen og stoppede. 
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1969 - 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1969 blev jeg færdig uddannet som lærer i København. Her ønskede vi dog ikke at blive, så jeg 

ansøgte og blev ansat som lærer på Gl. Lindholm skole i Nørresundby med start efter 

sommerferien 1969. 

 Vi købte så "Den gamle Central" i Gaaser, hvor vi boede i 3 år. I de år gik turen hjem til Nygaard 

så ofte som muligt efter skoletid, og hver anden weekend tog jeg min faste tørn, og i 

høstperioden blev al fritid brugt her. 

Far, der var nu var over 60 år og hvis helbred ikke var for godt, klagede sig en del, og ytrede tit 

sin lyst til at sælge og slippe for sliddet og den skrantende økonomi. Den snak havde jeg dog 

hørt i mange år, og jeg tog den ikke helt alvorlig, da jeg vidste, hvor meget han inderst inde hang 

ved stedet. 

En dag i foråret 1972 fandt jeg dog ud af, at det nu var alvor, idet jeg fik at vide, at han havde 

snakket om et eventuelt salg med  Møller Jensen, der var den lokale borgmester og 

ejendomsmægler.  

”Den gamle Central” i Gaaser, Sønderskovvej  203, matr. 43a. 

Her boede vi fra sommeren -69 til  nov. -72 
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Jeg er overbevist om, at han gjorde det med blødende hjerte, men at han ikke så andre udveje. 

Han havde altid sagt, at hans børn ikke skulle plages med livet som landmand, idet det var slid 

og slæb fra tidlig morgen til sen aften, og med et magert udkomme. 

Jeg foreslog så, at vi 4 søskende kunne overtage hver sin andel, besætningen kunne sættes ud 

og jorden bortforpagtes. Så kunne "de gamle" blive boede, så længe de havde lyst uden det 

daglige slid. På det tidspunkt var far 63 år og havde stadig 4 år til pensionen. Mor var 10 år yngre 

og havde stadig kræfter til at tage fat. 

Da jeg forelagde forslaget for mine 3 søstre, blev det straks afvist som urealistisk, men de lod 

dog forstå, at hvis jeg selv ville købe mig ind i foretagenet, så ville de ikke modsætte sig det. 

Da jeg derefter foreslog far, at vi skulle gå i kompagni, sagde han ja, - og jeg tror, at han inderst 

inde havde håbet på det. Modstanden kom fra min kone og min mor. De var nok hver især lidt 

bange for, at svigermor og svigerdatter så tæt på hinanden ville bringe vanskeligheder. Det viste 

sig da også at komme til at passe. 

 

    

"Nygaard",  som den så ud omkring 1965. Maskinhuset ved østenden af laden blev bygget i begyndelsen af 60erne af min far, 

hjulpet af Niels Drejer. Møddingspladsen syd for laden havde endnu ikke fået støbt betonbund og kunne blive et bundløst ælte. 

Støbningen skete omkring 1970 på en meget varm sommerdag, hvor tørsten blev slukket i mange øl.  
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Jørn & Jennifer Mary Bladsgaard LarsenJørn & Jennifer Mary Bladsgaard LarsenJørn & Jennifer Mary Bladsgaard LarsenJørn & Jennifer Mary Bladsgaard Larsen    ( 5. Generation)( 5. Generation)( 5. Generation)( 5. Generation) 

 

Jørn, født 11. december 1942. Gaaser 

Jennifer, født 1. januar 1943, London                                        

Gift  den 2 oktober 1965  

St. Peter's Church, Early, Reading. 

Børn: 

Michael, f. 2. april  1967, Rosengade 12,  København K. 

Martin, f. 1. febr. 1970,"Den gamle Central", Gaaser 

 

 

Aftalen blev imidlertid 

gennemført, og  1. Januar 1973 

kom så næste 

generationsskifte. Det skete 

med 50% til hver og til den 

lavest mulige pris i en 

familiehandel,- dvs. 

Ejendomsvurdering minus 

15%. Samtidigt blev der lavet 

en aftale om senere 

overdragelse af den sidste 

halvdel, der skulle ske på 

samme betingelser. 

Vi skulle nu 3 generationer 

dele det gamle stuehus 

således, at den ældre 

generation beholdt 

underetagen, og den yngre – 

med børn fik overetagen, der i løbet af forår og sommer 1973 blev ombygget. 

Vinteren -72/-73 overlevede vi på særdeles primitiv vis i de gamle loftsværelser. 
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De første par år gik 

driften videre, som den 

plejede med malkekøer 

(ca. 32) og slagtesvin        

( godt 100 pr. år) samt 

grisesøer, alt passet af 

min far  med hjælp af 

nabosønnen Jens Jørn 

Madsen efter behov og 

med mig selv som 

medhjælp i weekenden. 

Der var faktisk aldrig 

fridage dengang, og ferie 

betød bare ekstra 

arbejde. I 1974 købte vi en ny traktor,- en Fiat 600, idet de gamle traktorer var uden førerhus, og 

det kunne godt være en kold fornøjelse. 

I 1976 ville min far nå folkepensionsalderen, og da hans helbred ikke var det bedste, besluttede 

vi, at bortforpagte jord og driftsbygninger.  Nabosønnen Jens Jørn Madsen var interesseret, og 

der blev nu lavet en forpagtningskontrakt på 10 år for jord og driftsbygninger. Ydre 

vedligeholdelse påhvilede ejer og den indre påhvilede forpagter. Vi beholdt selv et par 

småstykker jord og hønsehuset i nordenden af det vestre hus, der efterfølgende blev ombygget 

til hestestald.  

Forpagteren ville nu satse på slagtesvineproduktion og den gamle kostald måtte derfor 

ombygges, og forpagteren måtte optage lån hertil. Banken forlangte, at kontrakten skulle 

tinglyses som garanti, og han fik nu at vide, at han i så fald skulle have bopæl på gården. Det var 

ikke en del af aftalen, og det var lige ved at få det hele til at gå i vasken. Indtil da havde han boet 

hos broderen i naboejendommen Nørgaard, men enden på det hele blev, at han kun proforma 

fik adresse på ejendommen og i stedet også forpagtede en anden mindre ejendom med 

beboelse. 

Årene 1975 – 1984 (Forpagtningen) 

Straks efter forpagtningsoverdragelsen var der fra begge sider stor optimisme, og den gamle 

kostald blev ombygget til den nye produktionsform. Det blev gjort billigt og lidt primitivt, men 

det fungerede, og efterhånden blev også laden inddraget til svin, men da der var jordgulv her, 

ville grisene grave sig ned, og bygningen tog skade, så jeg forlangte, at svineholdet i laden blev 

stoppet, og det medførte den første misstemning i vores forhold. Den gamle svinestald i det 

vestre hus blev brugt, som den var uden nogen form for renovering, og da forholdene her fra 

begyndelsen var ret primitive, så forfaldt denne bygning i løbet af de næste år mere og mere. 

Stuehus efter ombygning ved juletid  1973 
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Alt taget i betragtning så gik det dog egentligt ganske godt i begyndelsen, og der blev produceret 

slagtesvin på fuld kraft, men efter nogle år blev der nedgangstider for landbruget og 

svinepriserne faldt, og det betød, at der herefter absolut ingen vedligeholdelse blev udført 

indenfor murene, og forpagteren søgte at supplere sin svindende indtjening ved arbejde i 

broderens entreprenørforretning og forsømte af den grund sine opgaver derhjemme. 

Til sidst var husene i en så sørgelig forfatning, at det blev klart for forpagteren, at kontrakten 

ikke ville blive forlænget, når 10 års perioden med udgangen af 1984 var slut, så det sidste 

stykke tid gik tingene bare sin skæve gang. 

 

Bondegårdsferie 

Da ombygningen af stuehuset i efteråret 1974 var færdig, var 

der i den nye lejlighed på 1. Sal masser af plads. Da der 

samtidig også var lavvande i kassen, besluttede vi, at vi ville 

forsøge med bondegårdsferie, som jeg huskede fra min 

barndom. Det skete i samarbejde med Aalborg 

Turistforening, og i flere år havde vi helt fyldt op med gæster 

i hele ferieperioden. Det var mest børnefamilier fra Norge, 

Sverige og Tyskland, men der var også danskere og en 

overgang en del engelske familier blandt gæsterne. Denne 

ferieform indebar halvpension,- dvs. morgenmad hos os 

ovenpå, hvor gæsterne også havde deres værelser. 

Aftensmaden blev indtaget i spisestuen nedenunder. 

Aftenskaffen ovenpå blev også en vigtig del, som 

gæsterne satte stor pris på, og det kunne godt blive 

sent inden dagen var slut, for alle ville gerne snakke, og 

allerhelst stå ude i køkkenet og snakke og 

se på, når maden blev lavet. 

Det var et meget stort arbejde hele 

sommeren,- mest for min mor og min 

kone, der brugte hele sin sommerferie på 

denne måde, selvom hun resten af året 
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havde næsten fuldtidsarbejde på biblioteket i Aalborg. Min egen del af arbejdet var mere 

lystbetonet, idet jeg tog børnene med på rideture, og både min far og jeg nød at snakke med 

gæsterne. Fortjenesten kom i den fælles kasse. 

I begyndelsen var det kun i skoleferien, men hen på efteråret kom der 3 tyske maskinarbejdere, 

der arbejdede på elværket, og de blev hos os hele vinteren. Et andet efterår boede skuespilleren 

John Larsen hos os i 3 måneder. Han lignede Aalborgborgmesteren Marius Andersen og spillede 

rollen som ham  på Aalborg teater, dengang korruptionssagen kørte. 

Alt dette arbejde og det faktum at vi aldrig var alene sled efterhånden på ægteskabet, og 

samarbejdet mellem generationerne gled heller ikke altid lige let, da aldersforskellen gør, at 

man ser tingene i forskellig tidshorisont. På et tidspunkt i sommeren 1977 gik tingene op i en 

spids, og vi enedes derfor om, at handle den sidste halvdel af gården, så hver havde sit eget. 

 

Handel 1978 

Betingelserne var allerede 

fastlagt ved den første 

handel, men i de 5 år der var 

gået siden var 

vurderingsprisen steget så 

meget, at prisen for den 

sidste halvdel var fordoblet. 

Det blev aftalt, at den ældre 

generation beholdt 

underetagen som 

aftægtsbolig mod et lille nedslag i prisen. 

Bondegårdsferien fortsatte nu som før, men 

herefter foregik det hele kun hos os selv på 

1.sal.  

Her er der fåreklipning på gårdspladsen i 

sommeren 1981. I løbet af dette efterår blev far 

syg, og han døde 11. november på Dronninglund 

sygehus. 
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I 1985 sluttede 10 års forpagtning af jord og bygninger, og vi måtte nu overveje, hvad der herefter 

skulle ske. Vi var nok kørt lidt trætte af bondegårdsferie,- det gav for meget arbejde, da både jeg 

og Jenni havde fuld tid på arbejdsmarkedet. Vi fortsatte dog med udlejning af værelser i 

sommerferien,- men uden kost, og så besluttede vi, at lave ferielejligheder i den gamle kostald. I 

efteråret 1985 blev der lavet nyt halmfyringsanlæg til opvarmning af både stuehus og 

ferielejligheder. 

Den første var færdig i efteråret 1986 og allerede året efter havde vi lavet den næste. Det blev dog 

ikke turister,- men i stedet svenske hestefolk, der lejede begge lejligheder og hestestalden, men da 

de havde brug for mere staldplads, begyndte jeg ombygningen af det gamle svinehus i den vestre 

længe, således at den gamle stald blev udvidet med 6 store bokse samt toilet  og sadelrum. Senere 

blev der i forbindelse med stalden lavet en ekstra lille ferielejlighed. 

Det faktum, at det var ferielejligheder, der blev helårsbeboet, gav efter et års tid problemer med 

både toldvæsen (momsen) og kommunen (der var ikke givet tilladelse til helårsbeboelse). Efter 

meget besvær gik det hele dog i orden, - momsen blev tilbage betalt , og kommunen gav 

dispensation til helårsbeboelse, idet man fandt, at det var rimeligt, da lejerne samtidig lejede stald 

og hestefolde. 

Efter den gamle forpagtnings udløb blev jorden igen bortforpagtet,- men denne gang fordelt på 3 

naboejendomme,- Mellergaard, Bødkergaard og Nørgaard. Da hestefolkene gerne ville leje en 

ekstra græsmark, købte vi en strandeng på 4,1 ha. ved Østeråen (ved jordfordeling). Pris 75.000  

kr. 

”Svensk Varmblod” har nok ikke kastet de store penge af sig, og da bunden i kassen var nået i 

1990, så  flyttede familien igen. Lejlighederne  blev straks efter igen lejet ud, og midt i 90erne blev 

alle 3 lejligheder samt alle disponible værelser i stuehuset lejet ud til italienere, der arbejdede med 

sektioner af Storebæltsbroen hos firmaet J. Bladt. Det fortsatte helt indtil broen var færdig.   

Det var en periode, hvor vi igen boede meget tæt, men da min mor kort tid efter flyttede til en 

pensionist lejlighed på Blomstervangen i Gandrup, flyttede vi ned i stueetagen og italienerne fik 

hele lejligheden ovenpå til sig selv. 
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Fiskesøen 

 

I sommeren 1991 åbnede vi fiskesøen. Selve søen var påbegyndt mange år tidligere og siden 

udvidet flere gange, og det, der i begyndelsen lignede et sår i landskabet og så lidt trøstesløst ud 

med nøgne sandskrænter, var i årene derefter blevet et smukt 

stykke natur. 

 

Gården med fiskesøen fotograferet i 1992, -året efter 

åbningen. I årene derefter voksede søen både mod nord og mod syd, således at den i dag næsten 

omkranser hele gården. Put & Take 

fiskeriet  blev året efter suppleret med 

udlejning af islandske heste og der blev 

etableret en primitiv campingplads for 

cykelturister og lejrskoler. 
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Billeder der viser en del af forandringerne omkring søen 

og gården. 
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I 1998 fik vi Hals Kommunes miljøpris efter indstilling af Hans 

Chr. Starbæk. Det betød stort rykind af journalister samt fint 

besøg af borgmester og formand for teknisk udvalg. 

 

I efteråret 2006 blev læbæltet syd for gården fældet som forberedelse til ny udvidelse af søen. 

Samme efterår blev læmuren ved hestefolden påbegyndt. Næste forår 2007 blev  søen  

fuldstændigt tømt for vand, udvidet, uddybet og renset for slam og kampestensbroen blev lavet 

færdig. 

 

I årene efter fiskesøens åbning kom der mange forandringer.  I 1995 blev søen udvidet mod syd 

og fik forbindelse til vandløbet ”Vadet”.  Vejen blev derfor lagt om, således at den ikke længere 

fulgte ”Vadet” hele vejen til gården men i stedet gik over en bro over søen. I 1997 afsluttedes 

den nye indkørsel  med port gennem laden. 
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Midt i 1990erne (1996) påbegyndtes næste generationsskifte idet min ældste søn ytrede ønske om at blive 

medejer. Det startede som et I/S selskab med ¼  til søn og ¾  til far. Det skete på de samme betingelser, som da jeg 

selv dengang i 1973 første gang købte mig ind, dvs. prisen var ejendomsvurdering minus 15%, hvilket er lavest 

mulige pris i en familiehandel. Nogle år senere (2002) gik vi videre med endnu ¼ . I 2007 blev vi enige om at gøre 

rent bord, og den sidste ½  blev overdraget til næste generation igen til lavest mulige pris, der dog denne gang var 

væsentlig større på grund af  de seneste års himmelflugt i ejendomsvurderingerne. Endelig overdragelse var Januar 

2008. 

 

Nygaard som den så ud ved dette ejerskifte i 2008. 

 

 

 

Fra 2006 var vi begge gået på pension, og da naboejendommen 

”Sønder Nygaard”, Sønderskovvej 200 (matr. 30a) blev til salg, så 

købte vi den i sommeren 2007, og indflytningen skete i vinteren 

2008. 

På billedet ses vi  35 år efter den første ankomst til Nygaard.  
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Michael Bladsgaard Larsen og Majbritt Sørensen                      

(6. generation). 

Michael, født 2. April 1967 i København 

Majbritt, født d. 22. Sept. 1966   i V. Hassing.                  

Gift 1. August 1992 i Gaaser Kirke. 

 

Camilla, født 12. Nov.  1991 i Gaaser 

 

Andreas, født 4. August 1994 i Gaaser 

 

Kirstine, født 25. Marts  1999 i Gaaser 

 
 

             Familien Bladsgaard Larsen ved Andreas’ konfirmation 11/5  2009 i Gaaser Kirke. 
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