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Forord. 

I min række af småhefter om Gaasers historie har jeg besluttet at medtage Østeraagaard, selvom 

dette område i dag har sit eget ejerlav og derfor egentlig ikke  helt rigtigt hører sammen med 

Gaaser.  Men før 1844, da det nuværende matrikelsystem  og de endnu i dag brugte 

matrikelnumre blev indført, da blev også området på begge sider af Østeråen medregnet under 

Gaaser, - kaldet Østergåser.   

De 2 bondegårde på hver sin side af åen, der efter sammenlægning i begyndelsen af 1700- tallet 

dannede begyndelsen til hovedgården  Østeraaegaard, samlede og underlagde sig i årene derefter 

størstedelen af ejendommene i Gaaser som fæstegods, og denne gårds historie vil derfor være af 

stor interesse for den, der graver i Gaasers fortid. 

Østeraagaard er i dag området på begge sider af Østeråen eller, som den også kaldes, Skovåen, 

og hører til Hals Sogn. Ejerlavet har 2 hovedmatrikler, - nemlig 1a på østsiden af åen, hvor 

halvgården Østergaaser engang lå, og 2a på vestsiden, hvor helgården Østeraae lå. Disse 2 

ejendomme udgjorde senere tilsammen hovedgården Østeraaegaard, hvis bygninger kom til 

at stå på østsiden af åen, medens Østeraae helt forsvandt, og den samlede gårds navn blev  

herefter Østeraaegaard.   

Ejerlavet strækker sig fra Bødkergaards Bæk i vest til Mølholt Mark i nord og gården Sommerlyst i 

øst. Mod syd er grænsen Limfjorden. Gården har haft en meget omtumlet tilværelse  med hyppige 

ejerskift, og kun et par familier har formået at holde fast i længere tid.  

Til sidst kom den i hænderne på ejendoms slagtere og endte i 1928 med en fuldstændig 

opsplitning i statshusmandsbrug.  
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Den første tid 

 

Hele Hals sogn,- helt til Gaaser Å, tilhørte 

fra meget gammel tid Vitskøl Kloster, der 

var et Cistercienser Kloster, - en gren af 

Benediktiner ordenen. De fik området 

overdraget som gave af kong Valdemar den 

Store som tak for, at han på ”mirakuløs” vis 

reddede livet under "Blodgildet" i Roskilde i 

1157, hvor hans medkonge Knud blev dræbt 

og han selv blev såret. Morderen var hans 

fætter Svend. 

I 1203 bekræftede hans søn, Valdemar Sejr, 

gaven til Klostret. Før den tid har området 

altså været "Kongelev". Kongen ejede alle ubeboede steder, men om området her var ubeboet, da 

gaven blev givet, vides ikke. Ved reformationen i 1536 blev klostrene nedlagt, og området blev 

igen kongelig ejendom. 

Der har dog helt sikkert ligget en gård her på dette sted 

meget tidligt, da stedet må siges at ligge godt og 

nogenlunde højt,  - og  som regel tørt ved åen, der kunne 

besejles.  Desuden var der omkring åen gode, store enge 

til græsning, samt  træ fra skoven til brænde, gærdsel og 

tømmer til byggeri, og endelig  var der gode muligheder 

for fiskeri.  Det drejede sig især om sild og ål, og  på 

stedet har kvæghold og fiskeri sikkert betydet mindst 

ligeså meget som jordbruget, for her var kort sagt alt, 

hvad man behøvede for at klare sig. 

Noget af det allerførste vi hører om Gaaser, skete 

allerede i 1300 tallet, og det drejer sig om stridigheder 

om retten til fiskepladserne. Dengang havde bredejeren fiskerettighederne ud for sin egen grund, 

og disse rettigheder har eksisteret helt op til vor tid. I min beskrivelse af Bødkergaarden ( Gaaser 

By 9) fortæller Alma Bødkergaard om, hvordan denne rettighed blev holdt i hævd i hendes fars, 

Hans Bødkergaards, tid. 

 

Blodgildet i Roskilde 

Vitskøl  Kloster 
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I Gaaser var der 6 ålegårde, hvor de 3 østligste lå omkring Østeraa og de 3 vestligste lå omkring 

Gaaser Å. Bredejerne var Vitskøld Kloster, hvis domæne omfattede det meste af landsbyen og 

sluttede ved Gaaser Å. Den vestligste del fra Gaaser Å og til Skrold Bæk tilhørte Panter slægten fra 

Klausholm ved Randers.  

Der har ikke været nogen tvivl om 

tilhørsforholdet for de 3 østligste 

ålegårde, men de 2 jordbesiddere og 

deres fæstere har ikke kunnet blive 

enige om rettighederne omkring 

Gaaser Å. Fiskeriet har været en stor 

del af livsgrundlaget, og det vides, at 

fæsterne i Østergaaser og Østeraae 

betalte en del af deres landgilde i ål. 

Man kan let forestille sig, at fæsterne fra de to herskaber har været i slagsmål på vandet for hver 

især at hævde deres ret. 1300 tallet var en urolig tid, hvor kongemagten var svag, og hvor kongen 

til sidst flygtede ud af landet, der så kom i hænderne på de tyske panthavere. Det var således den 

stærkeres ret der galt. Disse stridigheder har efterladt sig spor i tingbøgerne.  

 

Nærheden til fjord og å kunne dog mærkes både på godt og ondt, idet høj vandstand og 

oversvømmelser  heller ikke dengang har været et ukendt begreb. 

Indtil reformationen i 1536 var ejerforholdet altså Vitskøl kloster, og fæstebønderne har derfor 

måttet betale landgilde og andre afgifter hertil. Da klosteret lå så langt borte, har 

man muligvis betalt afgifter i stedet for at gøre hoveri. 

Hvor mange fæstegårde, der var i området fra begyndelsen vides ikke. Omkring 

1600 var der omkring 30 gårde, hvoraf nogle var meget små, og sandsynligheden 

taler for, at der i begyndelsen har været et langt mindre antal større gårde, 

helgårde, der så siden er splittet op i mindre enheder, som kaldtes halvgårde, bol 

eller halvbol. Et minde fra tiden med munkene findes i marknavnet ”Muncke 

Haven” fra matriklen i 1688. 

 Gårde som Toftegårdene, Mellergårdene, Bødkergårdene var alle delt i 2 halvgårde, der lå klods 
op ad hinanden, og på samme måde er gården ved Østeråen også blevet delt, således at der kom 
en halvgård på begge sider af åen. 
 

 

 

 

Ålegård 
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Det officielle stiftelsesbrev for Vitskøl Kloster, som følger nedenfor, kendes kun fra forskellige en smule 
afvigende afskrifter fra 1600-tallet. Der er dog ingen rimelige grunde til at tro, at de ikke gengiver det 
originale brevs indhold temmelig nøjagtigt. 

 

Grundlæggelsesbrev for Vitskøl Kloster 1157 eller 1158:  

[1157-1158] 

I den hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Valdemar, at Guds nåde Danernes konge. Jeg ønsker, at 
det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at nogle troløse mænd, som nød et 
festligt måltid og førte venlig tale med mig, pludselig med dragne sværd søgte at gennembore mig 
våbenløse mand, jeg som ikke befrygtede noget sådant. Dog Guds barmhjertighed var uden ende; uden 
hjælp fra nogen beskyttede den mig og udrev mig magtfuldt midt iblandt de bevæbnede skarer. 

Forrædernes anslag blev således gjort til intet, og efter at have samlet alle menedere, oprørere og 
forbrydere, af hvilke der er mange, greb de atter til åben krig, hvorved de vilde berøve mig liv og rige og 
mit folk dets fred; men da Gud kæmpede for os, blev de udslettede sammen med forbrydelsens 
hovedmand. Af den grund har jeg, ihukommende Guds godhed og det løfte, jeg havde aflagt, på en 
synode i Roskilde højtideligt og lovmæssigt ved en hellig gaveakt skænket Henrik og hans brødre og 
deres efterfølgere, som lever i overensstemmelse med cisterciensernes regel, den landsby, som er min 
fædrenearv, og som kaldes Vitskøl, med alt tilliggende til opførelse af et abbedi i nærværelse af den 
ærværdige ærkebiskop, det apostoliske sædes legat, Eskil, der stadfæstede dette, sammen med seks 
bisper, mange abbeder og hele gejstligheden og folket. 

Men for at denne gave altid skal forblive gyldig og uanfægtet for de brødre, hvem den er givet, har vi 
stadfæstet den med kongelig myndighed og med et aftryk af vort segl og under optegnelse af vidner, hvis 
navne er disse: Eskil, ærkebiskop af Lund, Asser af Roskilde, Elias af Ribe, Eskil af Århus, Niels af 
Viborg, Tyge af Børglum, Osbern af Slesvig, Knud, hertug, og hans broder Buris, Radulf, kongens 
kapellan, Henrik Pallesen, som kaldes Hvide, Karl og utallige andre, som det er for vidtløftigt at opregne 

 

Cistercienserklosteret i Vitskøl blev oprettet af munke på flugt fra Sverige. Den svenske dronning Christina 

fordrev munkene fra deres kloster i Varnhem. Hun fik hjælp af lokale kvinder, der tog meget usædvanlige 

metoder i brug. Dels kravlede kvinderne over klostermuren og forrettede deres nødtørft, og de stillede sig op 

kun iført undertøj, når munkene gik påskeprocession. Til sidst blev det for meget for cisterciensermunkene, 

og de begyndte hjemrejsen til Frankrig. Undervejs mødte de imidlertid den danske ærkebiskop Eskil. Han fik 

kong Valdemar til at skænke dem jord til et kloster i Vitskøl. Dér gik kvinderne tilsyneladende knapt så 

udfordrende klædt. 
 

 

 

 

Herunder: Vitskøl Klosters jordebog  s. 60.  Gaaser. (google) 
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Forsøg på oversættelse: 

Gosser 

Jeg har ikke formået at tyde det hele, men vil prøve at få så meget af meningen som muligt. 

De to navne på fæsterne er  Per Nielsen og Svend Poulsen, og der betales med ål. Der fortælles om 

skoven, der ligger i Hals Birk. Skoven består af eg og bøg og mange væltede træer blandet med 

meget el og birk. Her nævnes olden. ( i parentes fortælles: jeg har ikke været der udi i midten?? – 

og resten er uklart. 
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Efter reformationen i 1536. 

Efter reformationen blev klostrene nedlagt, og Vitskøls (skiftede navn til Bjørnsholm) store jordbesiddelser overgik nu 

til kronen, der imidlertid hurtigt på grund af pengemangel må have kapitaliseret gevinsten  og  videresolgt  en del til 

andre adelige ejere.   

Mange godser havde fæstegårde spredt rundt om, langvejs fra deres hovedgårde, - såkaldt strøgods. Det har vel 

betydet, at man i stedet for hoveri har betalt andre ydelser, penge og naturalier. Der er nogle, der mener, at 

ejendommene simpelthen ofte har skiftet ejere ved kortspil. 

En af disse nye adelige ejere efter Reformationen var Jacob Høeg til  Wang og Trudsholm, som 15. marts  1579  

lavede et mageskifte med Kronen, således at han byttede noget gods i Gaaser væk for andet gods.   

Denne handel drejede sig om gården Østeraae, samt 2 andre gårde og 3 boel. De 2 andre gårde var formentlig  

gårdene Bødkergaard og Østergaaser samt 3 bol mellem Bødkergaard og Østeråen, således at hele den østlige ende af 

Gaaser igen var Kronens ejendom.  

1553  Fæsteren af Østeraae  hedder Peder Jensen. Han  er fæster af hele gården og gift med Inger Pedersdatter 

1579  Fæsteren hedder nu Laurids Pedersen. Han skylder, dvs. landgilden var 1 td. ål, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 oxe at 

stalde, 1 brændevin og gæsteri. Gården var en helgård, der sommetider havde 2 fæstere. (Kr. Værnfelts Notater om 

Gaaser) 

1660.  I dette år var gården Østeraae delt på 2 fæstere.                                                                                              

Peder Jensen med hustru og 3 børn.                                                                                                                           

Peder Svendsen med hustru og 2 børn samt 2 tjenestefolk. 

 

 
 
Hver gang kronen/ staten manglede penge, forsøgte man at klare sagen ved enten at sælge eller pantsætte 

ejendommene. I begyndelsen kunne det kun ske til adelige, men efter enevældens indførelse i 1660 kunne også 

velhavende borgere, der havde lånt kongen penge, købe eller få pant i bondegodset. Særlig galt stod det til med 

økonomien efter svenskekrigene, og derfor blev der gennemført vurderinger i 1662 og 1664 for bedre at finde ud af 

skattegrundlaget. Disse to vurderinger var ikke særligt præcise og retfærdige, og de blev så efterfulgt af en ny og 

bedre i 1688. 
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1662 ,Kommisionsmatriklen.  

 

Østergaasegaard i Hals Birk  
Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. Thuresen 

Anders Pedersen 4/0/0/0 Østergaasegaard, ½ gård. Lå øst for åen i Hals Birk og Sogn. 

Skylder 1 td. salted ål. 

 

Gaaser Ejerlav. Rigsarkivet 311,89, side 100 
1 Welb. Erich Grubbe 

Thiele 
 
Niels Lauridsen 

 
6/4/0/0 

Nygaard ved Vadet, matr. 32. ½ gård. Er ved magt. Udsæd: Rug 0, Byg 
6tdr. havre 5 tdr. , Hø 30 læs. Skylder: ½ td. smør og 1 svin.  

1 

2 Welb. Erich Grubbe 

Thiele 
Niels Lauridsen  Et gadehus til Thiele. Formodentlig nabostedet til 32a, nemlig 50/51 

helt ned ved fjorden. Udsæd: Byg 1 td., Hø 6 læs. Yder årlig 2 pd. Smør. 
Drives sammen. 

 

3 Welb. Idde Lindenow 

Wraae 
Peter Andersen  

6/0/0/0 
Vester Aagaard, matr. 23. ½ gård. Udsæd: Rug 0, Byg 6 tdr., Havre 1 
td.,             Hø 24 læs. Skylder 1 skp. Smør. Er ved magt. 

1 

4 Welb. Idde Lindenow 

Wraae 
 

Madtz Nielsen 

 
3/4/0/0 

1 bol kaldes Thofftgaard, Lille Toftegaard matr. 13. Udsæd: Byg 6 tdr., 
Havre 1, Hø 24 læs. Skylder: 1 fjd. smør, 1 svin. Er ved magt. 

1 

5 Welb. Preben Banner Anders 

Sørensen 

 
3/4/0/0 

1 Bol, Udsæd: Rug 0, Byg 6, Havre 1 td. Hø 16 læs. Skylder: 1 fjd. smør 
og 1 svin. Er ved magt. En af gårdene ved fjorden, øst for 

Bødkergaard. 

1 

6 Welb. Anna Kruuse 

Baggesvogn 
Søren Nielsen  

6/0/0/0 
1 helgård. Øster & Vester Mellergaard, matr. 28 & 29. Udsæd: Byg 10, 
Havre 2½, Hø 34 læs. Skylder 1 td. smør & 2 Rdlr. Er ved magt 

2 

7 Welb. Anna Kruuse 

Baggesvogn 
Peder 

Christensen 

 
4/0/0/0 

1 Bol. Søndergaard matr. 26. Udsæd: Rug 0, Byg 4, Havre 3 tdr., 10 læs 
hø.           Skylder 4 tdr. byg . Er ved magt. 

1 

8 Welb. Anna Kruuse 

Baggesvogn 
Christen Jensen  

1/0/0/0 
1 gadehus. Udsæd: Byg 1, Hø 8 læs. Skylder  2 pd. Smør. Er ved magt. 
Formentligt matr. 47 bag Søndergaard. 

1 

 Lidt om Kommisionsmatriklen 1662 ( kilde: Lærebog 1. Matrikelvæsen 1. Del, V. E. Pedersen ) 

Ved enevældens indførelse i 1660 var landets finanser på grund af svenskekrigene i særdeles dårlig forfatning. Den kongelige kasse var simpelthen 

tom, og da de gamle skatter slet ikke ville kunne indbringe nok, var man nødt til at tage hele skattegrundlaget op til nyvurdering. 

Alle stænder skulle nu i modsætning til tidligere være med til at bære byrderne, idet adelen med enevældets indførelse havde mistet sine privilegier 

bl.a. i form af skattefrihed. Princippet, med at de bredeste skuldre skulle bære de tungeste byrder, vovede man dog ikke at gennemføre i form af en 

fast årlig skat for alle, så i stedet forsøgte man sig først med en indirekte beskatning, en konsumtionsskat og en skat på stempelpapir. 

Da det langtfra ville være nok, fremsatte borgergruppen i Rigsdagen i 1660 et forslag om en jordværdiskat, idet man som grundlag valgte hartkornet. 

På den måde ville man selv slippe let, og de tungeste byrder ville blive, hvor de altid havde været, - nemlig hos landbefolkningen. Der blev derfor i 

september 1660 udsendt en befaling til alle lensmænd, kapitler og godsejere om at indsende afskrifter af deres jordebøger til Rentekammeret. Det 

skulle være gjort inden 1. marts 1661. 

For landdistrikternes vedkommende skulle der ikke foretages en egentlig vurdering af ejendommene, men kun en hartkornsansættelse af deres 

udbytteevne  bestemt efter landgilden. Man skulle således taksere efter de gamle ydelser uden hensyn til den skade, som de eventuelt havde lidt 

under krigen, medens byerne derimod skulle takseres efter den tilstand, de havde på vurderings  tidspunktet. De enkelte ejendomme skulle angives 

ved deres størrelse som gårde, halvgårde, bol, halvbol eller hus. Desuden skulle høavlens og udsædens størrelse optegnes. Henimod slutningen af 

1662 indsendtes de sidste protokoller, og denne kommissionsmatrikel er næsten fuldstændigt bevaret og findes i Rigsarkivet. 

Kongen kunne dog ikke nøjes med de skatter, der måtte indkomme efterfølgende. Matriklen af 1662 viser, at der allerede er optaget meget store lån, 

og at kongen har måttet pantsætte store dele af sit jordegods som sikkerhed til långiverne. For Sydøstvendsyssels vedkommende betød det, at det 

meste af den kongelige ejendom blev pantsat til  stadsoberst Frederik Thuresen fra København. Han var købmandssøn og barnebarn af en tidligere 

borgmester i Aalborg og tilsyneladende godt ved muffen. 

Som en slags sikkerhed fik biskopperne ordre til at lade hver steds præst i forening med lensmanden optage og indsende en beskrivelse af hver 

ejendom i sognet. Disse præsteindberetninger skulle sammenlignes med de indsendte jordebøger som en slags kontrol med disses fuldstændighed. 
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9 Welb. Gregers  Krabbe 

Kongstedlund 

 

Jep Pedersen  
3/0/0/0 

1 Bol. Udsæd: Byg 4 tdr. 4 læs hø. Skylder 1 fjd. smør. Er ved magt. 
Formentlig Sandenhus matr. 17. Nyt hartkorn 0/4/2/0 

1 

10 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Peder 

Svendsen 

& Peder Jensen 

 
3/6/2/2 

1 helgård, Østeraae, matr. 2a. Vest for åen. Udsæd: Byg 7, Havre 4,  
Hø 34 læs. Skylder ½ td. ål, 1 svin, 1 ?, 1 lam, 1 gås, ? Rdlr. Temmelig ved 
magt. 

2 

11 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Poul Ibsen 

Peder Jensen 

Mads Jensen 

 
3/6/2/2 

1 helgård. Mølholt i Hals Birk. Udsæd: Rug 0, Byg 4, Havre 0. Hø 36 
læs.Skylder: 1 td. smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 2 ? Hvoraf formenes Peder 

Jensen & Mads Jensen i Mølholt at have de 24 læs, som de har skyld af, og har 
intet af aflingen. Er nogenledes ved magt. 

 
3 

12 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Anders 

Rasmussen 

 
3/6/0/2 

½ gård. Udsæd: Rug 0, Byg 4, Havre 2. Hø 24 læs. Skylder: 1 fjd. smør, 1 
lam, 1 gås, 2 høns og 2 ? Bygningen er nogenledes ved magt, men 
manden er forarmet. Måske matr. 31 

1 

13 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

 

 

Anders 

Christensen & 

Christen 

Andersen 

 
6/0/0/0 

1 helgård. Øster og Vester Bødkergaard matr. 33 & 34. Udsæd: Rug 0,   
Byg 8, Havre 4 tdr. Hø 40 læs. Skylder: 2 tdr. byg, 1 fjd. smør, 1 svin, 1 
foenød. Bygningen er ved magt, men Christen Andersen er forarmet. 

 
2 

14 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Laurids 

Lauridsen 

 
1/2/2/2 

½ Bol. Udsæd: Rug 0, Byg 2, Havre 1 td. 12 læs hø. Skylder 2 pd. smør 1 

15 Hovgaards jordebog 

Vester Hassing 
 "           "  Noch et øde gadehus, som Laurids Lauridsen udi Hovgaards jordebog 

står indskrevet for. 
 

16 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

 

Laurids Hansen 

 Et gadehus. Udsæd: Byg 1 td. Hø 3 læs. Skylder: ?  Er ved magt. 1 

17 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

 

Hans Jensen 

 
2/6/0/0 

1 Bol. Formentlig Elmelund matr. 27. Udsæd: Rug 0, Byg 5, Havre 0.        
Hø 16 læs. Skylder: ?, 1 svin, 1 foenød. Er ved magt. 

1 

18 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Christen 

Hansen 

 
 

½ bol. Udsæd: Byg 3 tdr. Hø 1 læs.  Er ved magt. Skylder ? 1 

19 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Peder 

Christensen 

 ½ bol. Husene forfalder og manden forskyldes, - er ikke bedre end et 
gadehus. Udsæd: Byg 1 td. Hø 8 læs. 

1 

20 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Niels Poulsen 3/4/0/0 ½ gård. Udsæd: Rug 0, Byg 5, Havre 1 td. Hø 2 læs. Skylder: 1 fjd. smør, 
1 svin, 1 ?. Husene er ganske forfaldne og manden forarmet. 

1 

21 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

 

 

Niels 

Christensen 

Bøcker 

 
3/4/0/0 

½ gård. Udsæd: Rug 0, Byg 5, Havre 2 tdr. Hø 4 læs. Skylder: 1 fjd. 
smør,   1 svin, ½ Rdl.?  Bygninger er forfaldne og manden ganske 
forarmet. 

1 

22 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

 

 

Christen 

Nielsen 

1/0/0/0 1 gadehus. Er nogenledes ved magt. Udsæd: Byg 1 td. Skylder: ? 1 

23 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

 

 

Christen 

Bertelsen 

1/0/0/0 Et hus. 2 læs hø. Skylder: ? 
Husene er ved magt men forskyldet 

1 

24 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Søren Pedersen  Et hus 1 

25 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

 

Tue Ibsen 

1/1/2/0 1 Bol. Ved magt. 20 læs hø. Skylder 1 fjd. ål. 1 

26 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

 

Niels Hansen 

1/1/2/0 1 Bol. Udsæd: Byg 4, havre 2 tdr. Hø 20 læs. Skylder: 1 fjd. ål.  
Er nogenledes ved magt. 

1 

27 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Peder 

Simonsen 

5/0/0/0 1 Bol. Formentlig Vester Toftegaard matr. 12. Udsæd: Byg 3½, havre 1 
td. Hø 20 læs. Skylder: 1 fjd. smør, 2tdr. havre, 1 svin. Bygningen er 
noget forfalden, og manden ved magt. 

1 

28 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Laurids 

Espensen 

1/0/0/0 ½ Bol. Hø 6 læs. Er ved magt. Skylder: 2 pd. Smør. 1 

29 Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Anders 

Christensen 

1/4/0/0 1 Gadehus. Hø 2 læs. Skylder: ? 
Er forfalden 

1 

30 
 
 

Aalborrighuus 

Pantsat til Fr. 

Thuresen 

Thomas 

Andersen 

Cidzill 

 Endnu tvende gadehuse sammesteds, som Thommes Andersen og 
Cidzill Sørensdatter påbor. 
I lige måde pantsat til Frederik Thuresen,  og som ikke findes i 

1 
 
1 
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31 Sørensdatter 

 

Aalborrighuus jordebog. Skylder hver årlig ?. 

31 

 

Samlet Hartkorn i Gaaser 73/7/0/2 Samlet antal brugere 34 

 

Tillige er der god græsning og brændsel og fiskning på fjorden, hvem det bruge vil og ellers ingen 

herligheder. 

 

Der var 31 ejendomme i Gaaser i 1662. 
Helgårde  4, Halvgårde 5, Bol  8, ½ Bol 4,  Huse med jord 6 og  Huse uden jord 4. 

 

Af disse ejendomme tilhørte de 21 Kronen med et samlet hartkorn på 40/3/0/2. 

Kronens ejendomme er imidlertid i 1662 alle pantsat til Stadshauptman Frederik Thuresen fra København, der var 

kommandant for borgerbevæbningen og Frederik den 3's mand i opgøret med adelen. Han var barnebarn af en 

Aalborg borgmester, og han havde stort set hele Sydøstvendsyssel i pant. 

 

De sidste 10 ejendomme tilhørte adelige godsejere, og deres samlede hartkorn udgjorde 33/4/0/0. 

Det var såkaldt strøgods. 

 Efter enevældens indførelse i 1660 var det blevet tilladt borgerlige at købe adelsgods, men det er endnu ikke slået 

igennem i Gaaser. 

 

Skatten på jorden blev fastsat til 64 Skilling, 2/3 Rigsdaler, pr. tønde hartkorn. Der skulle betales af al jord, både af 

hovedgårdens egen samt af al fæstegodset. Der skulle også betales af gårde, der var øde. Der måtte de andre 

bønder deles om skatten. Hvis bønderne ikke kunne betale, 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 à 50 Rdl. pr. td. hkt. Købe det 

pantsatte uanset tilstand, hvis de samtidigt forpligtigede sig til at købe mere, - mod kontant betaling. Kronen 

forbeholdt sig tilbagekøbsret. 

Kilde: Politikkens Danmarkshistorie 8, side 65 - 70 

 

 

 

Matrikuleringen af Gaaser Bye 1664 (Amtsstuematriklen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidt om Amtsstuematriklen 1664. Kilde: Lærebog i matrikelvæsen 1. Del af Johs. Steffensen, D.S.R. Forlag, København 1966. 

Det resultat man var nået frem til ved matrikuleringsarbejderne i 1660 - 1662 var langtfra tilfredsstillende, idet arbejdet var meget uensartet 

for de forskellige dele af landet og ikke egnede sig som ligningsgrundlag for jordskatterne, da man på landet ikke havde taget hensyn til de 

skader, som svenskekrigene havde forvoldt. Den såkaldte Kommissionsmatrikel blev derfor kasseret den 2. feb. 1663, og i november samme 

år fik amtmændene og amtsskriverne over hele landet ordre til at udfærdige en ny matrikel.  Fremgangsmåden var næsten den samme, men 

dog med den væsentlige forskel, at amtsskriveren skulle have hjælp af indtil 7 bønder, - helst fogederne, sandemændene eller andre kyndige 

mænd, til at udarbejde jordebøgerne. 

Det skulle nøje opregnes, hvor meget jordegods, der lå hen som ødegårde, idet den tidligere matrikel viste, at store arealer lå hen på den 

måde. I realiteten blev det nærmest kun en revision af de gamle jordebøger, idet amtsskriveren og hans medhjælpere bare kørte rundt og 

sammenholdt de nye oplysninger med den gamle Kommissions matrikel.  

Regeringen forlangte, at denne matrikel skulle være færdig inden februar 1664, og den trådte i kraft 1. august samme år. Denne matrikel 

blev grundlag for skatteligningen, indtil Chr. V's matrikel trådte i kraft i 1688. 
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Amtsstuematriklen 1664 
 
Ejer Bruger hartkorn Beskrivelse m. 

nr. 

Aalborghus pantsat til 
Tommis ? i København 

Anders Pedersen 4/-/-/- Øster Gaasegaard/ Hals Birk. ½ gård, skylder 1 td. salted Aal og 3 
dlr.          Østeraae ejerlav øst for åen. 

1a 

  

1664 1662 Ejer Bruger Hartkorn Beskrivelse m. 
nr. 

1 1 Erich Grubbe 
Thiele 

Niels Lauridsen 7/-/-/- Helgård. Nygaard v. Vadet m. 32, før udflytning. 
Skylder: 1td. smør, 1 svin, 1 førnød ungkvæg 
 

32a 

2 2 samme ? Nielsen 1/-/-/- ½ Boel, Kan være m. 50/51 ved Vadet 50 & 
51 

3 3 Idde Lindenow 
Wraae 

Peder Andersen 6/-/-/- ½ Gård, Vester Aagaard,  Skylder ½ td. smør 23a 

4 4 samme Madz Nielsen 3/4/-/- 1 Boel.  Ll. Toftegaard. Skylder: 1 td. Smør, 1 svin,  3 
? 

13a 

5 5 Preben Banner Anders Sørensen 3/4/-/- ½ Gård. Elmelund. Skylder: 1 td. smør, 1 svin 27a 

6 6 Anna Kruse 
Baggesvogn 

Søren Nielsen 6/-/-/- Helgård. Øster- og Vester Mellergaard. Ofte delt i 
2. Skylder: 1 td. smør, 2 tdr. byg, 2 Rdl. 

28a 
& 29 

7 7 samme Peder Christensen 4/-/-/- 1 Bol. Søndergaard. Skylder: 4 tdr. byg 26a 

8 8 samme Christen Jensen 1/2/2/2 ½ Bol. Muligvis ejendom bag Søndergaard 47a 

9 9 Gregers Krabbe 
Kongstedlund ? 

Jep Pedersen 3/-/-/- ½ Bol. Skylder: 1 fjd. smør. Sandenhus ? 17a 

10 10 Aalborghus 
Pantsat til          
Fr. Thuresen 

Peder Svendsen & 
Peder Jensen 

3/6/2/2 Helgård. Østeraae vest for åen. Ofte delt mellem 2 
fæstere. Skylder: 1 td. ål, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1 
svin og  en opstaldning. Østeraae ejerlav 

2a 

11 11 samme Poul Ibsen               
& Peder Jensen       
& Madz Jensen 

3/4/2/2 
(3/-/-/-)  + 
(-/4/2/2) 

Helgård. Mølholt. Ofte delt mellem 2 fæstere. 
Skylder: 1 td. smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 førnøds 
penge. Mølholt ejerlav. 

 

12 12 samme Anders Rasmussen 3/4/2/2 ½ Gård. Gl. Skovridergrd. Skylder: 1td. smør, 1 lam, 
1 gås, 2 høns, 2 førnøds penge. 

31a 

13 16 samme Laurids Hansen 6/-/-/- Helgård. Sønder Nygaard. Skylder: 2 Rdl landgilde 
penge. 

30a 
? 

14 14 samme Laurids Lauridsen 1/2/2/2 ½ Bol. Skylder: 2 pd. smør ? 
 

15 15 samme Laurids Ottesen -/6/-/- ½ Bol. 1662 u. Hovgaard, V. Hass. Skylder ½ td. ?, 
landgildepenge ? 

? 

16 13 samme Anders Christensen 
Christen Andersen 

6/-/-/- Helgård. Øster & Vester Bødkergaard. Ofte delt 
mellem 2 fæstere.. Skylder: 2 tdr. byg, 1 fjd. smør, 1 
svin, 1 fornoed, 2 ?. 

33a 
& 
34a 

17 17 samme Hans Jensen 2/6/-/- 1 Bol. Skylder 2½ ?, 1 svin, 1 foernoed  

18 18 samme Christen Hansen 3/-/-/- 1Bol.  Skylder: ?, landgildepenge 17 

19 19 samme Niels Jensen 3/-/-/- 1. bol. Skylder:  ?, landgilde penge ?  

20 20 samme Niels Pedersen 3/5/-/- 1. bol. Skylder:  1 fj. Smør, 1 svin, 1 ?  

21 21 samme Niels Christensen 
Bøcker 

3/5/-/- 1 Bol.  Skylder: 1 fj. Smør, 1 svin, 1 ?  

22  samme     

23  samme     

24  samme     

25 30 samme øde  Et gadehus som Thomas Andersen sidst havde  

26 31 samme øde  Et gadehus som Cidtzell Christensdatter sidst havde  

27 27 Idde Lindenow 
Wraae 

Madz Sørensen 5/-/-/- 1 Bol. Vester Toftegaard.  
Landgilde ? 

12a 

28 28 samme Niels Jensen 1/-/-/- 1 Bol. Skylder 1½ pd. smør  

 

 
1664 
Øster Gaasegaard, Aalborghus, pantsat til Tommis ?, Htk. 4/-/-/-. Skylder 1 td. saltet ål og 3 dlr. 
Østeraae, Aalborghus, pantsat til Frederik Thuresen, Htk. 3/6/2/2. Skylder  1 td. ål, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 
svin og 1 opstaldning. 1 helgård med 2 fæstere, Peder Svendsen og Peder Jensen. 
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1668.  
Øster Gaasegaard  sælges den 8. Febr. af kongl. Majestæt til Villats Christensen, borger og handelsmand i 
København. Prisen var 50 rdl. pr. td. htk., - altså 200 rdl. for  gården. Grunden til salget har vel været 
kronens pengemangel. Handelen må være gået tilbage, for i 1683 står kronen igen som ejer. 

 
1682. Forpagter Niels Svendsen Rydberg, Dronninglund var fæster af Østergaaser i Hals Sogn, men 
boede der ikke. 5 tjenestefolk, 5 heste, 6 foler, 9 stude fra 2 - 4 år, 11 køer, 11 ungnød og kalve, 23 får og 
væddere og 9 svin.  Kop- og Kvægskat 1683, fol. 502 

 
 
 
 
 
1683,  Specifikation på Bøndernes Navne udi Gaase Bÿe. (indledning til markbogen) 

 
 
 

1662 1664 proprietaire Tilforn beboet af De som nu ere Stedets navn og matr. nr. 

1  24 Kgl Majestæt Jens Pedersen Jens Sørensen  

2     "           "  Chresten Jensen  
3  14   "           "  Laurids Lauridsen  

4     "           "  Chresten 
Christensen 

 

5     "           "  Peder Simonsen  
6  17   "           " Hans Jensen Jens Hansen  

7     "           "  Tue Ibsen  
8     "           "  Poul Ibsen  
9     "           " Niels Hansen Søren Andersen 

Jeppe Christensen 
 

10     "           " Brix Nielsen Jørgen Jørgensen  
11     "           " Chresten Bertelsen Tommes Jensen  

12     "           " Jørgen Knudsen Morten Lauridsen  

13     "           "  Laurids Hansen  
14   9   "           " Jep Pedersen Niels Nielsen  

15  12   "           "  Anders Rasmussen  
16   3 Kirstine Beck, Wraae Tommes Pedersen Peder Andersen  
18   4   "              "          "  Mads Nielsen Vester Toftegaard, 12a 
19   7 Anne Kruse, Baggesvogn  Peder Christensen Søndergaard,  26a 

20   8   "            "            " Anders Christensen Laurids Espensen  
21   6   "            "            "  Niels Andersen 

Erich Jensen 
Vester Mellergaard, 28a 
Øster Mellergaard, 29a 

22   2 Erich Grubbe, Thiele Anders Christensen Søren Ottesen Matr. 50 & 51 ved Vadet ? 

23   1    "             "            "  Niels Lauridsen Nygaard, 32a, ved Vadet 
24  20 Thøger Lassen, Aalborg  Niels Pedersen Jens Andersen 

Svend Pedersen 
Øster Bødkergaard, 33a 
Vester Bødkergaard 33a 

25  21      "            "            " Niels Christensen Poul Jørgensen  

26        "            "            " Niels Poulsen Pouel Nielsen  
17  27 Albret Bille, Langholt  Matz Sørensen Lille Toftegaard, 13a 
27    5 Pieter Hofmand, Aalborg Anders Sørensen Niels Christensen Elmelund, 27a ? 
 

Gadehusmænd i Gaaser 
28   Kgl. Majestæt  Peder Simonsen  

29     "         "  Søren Pedersen  

30     "         "  Sissel Sørensdatter  

31   Albret Bille, Langholt  Jens Andersen  

32   Thøger Lassen, Aalborg  Jens Christensen  
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Østeraae                  Østergaasegaard            Mølholt 
 

  1o Thøger Lassen, Aalborg Peder Svendsen 

Peder Jensen 

Peder Svendsen Østeraa 

Matr. 2a, Østeraa ejerlav 

   Kgl. Majestæt Anders Pedersen Niels Svendsen 

Rydberg 

Øster Gaasegaard 

Matr. 1a, Østeraa ejerlav 

  11   "             " Poul Ibsen 

Peder Jensen 

Madz Jensen 

Peder Jensen Mølholt 

 

Øster Gaasegaard. Ejer: Kongl. Majestæt. Fæster Niels Svendsen Rydberg. På bemeldte gårds grund 
befindes en lille squat Weirmølle, opbygget af tømmer og ler, med halm tag, som er ej anderledes end som 
en håndkvuern. Og bruges til gårdens egen høst. 
 

Østeraae. Ejer: Thøger Lassen Aalborg. Fæstere: Peder Svendsen og Peder Jensen 

 
1684. Østeraae .  fæster Peder Svendsen 
 Fæster Simon Laursen. ( f. 1648 og + 1704) søn af Lars Simonsen og Johanne Thomasdatter af Vester 
Aslund. Han var gift med Ane Andersdatter, datter af Anders Nielsen på Nørheden i Ulsted, hvilken gård 
Simon senere fik i fæste.  
5. juni 1681 overfaldt han og broderen  Peder Ove Mørk  på Aslund  norden for Vester Hassing og skamslog 
ham. (tingbog 7/3 1682,( Kr. Værnfelts notater) 

 
1685. Østergaaser. Den 24 oktober 1685 får Niels Svendsen Rydberg brev på, at han og hans hustru og 
børn må, i henseende til den bekostning han har gjort på boligen Øster Gaaser i Hals Birk i Vendsyssel, som 
han for nogle år siden efter kongelig tilladelse har indløst, da den skal være befundet helt brøstfældig, at 
nyde og beholde samme bolig uindløst i deres livstid. 
Niels Svendsen Rydberg var forhenværende forpagter på Hundslund (Dronninglund). Hans Kone var 
Margrethe Muhle, der døde på Øster Gaasegaard  30. december 1702. 
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Chr. Den V's matrikel 1688  (Landmålingsmatriklen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1688 1683 1664 1662 Proprietarius Bruger Gl. 
Matricul 

Nye 
Matricul 

Stedets navn & matr. nr. 

1    Kgl. Majestæt Peder Nielsen 1/-/-/- -/1/2/1  

2 *       "           " Christen Jensen 1/4/-/- -/-/2/-  

3       "           "      Jens Thomesen 1/2/2/2 1/-/3/1  

4       "           "    Christen Christensen 1/-/-/- 1/1/2/- 24a 

5*       "           " Peder Simonsen 5/-/-/- 1/5/-/- 25a 

6       "           " Jens Hansen 2/6/-/- 1/3/1/2 27a 

7*       "           " Thue Ibsen 1/1/2/- 2/3/-/2 30a 

8       "           " Poul Ibsen 3/4/2/2 1/2/-/2 48a 

9*       "           " Niels Hansen 1/1/2/- 1/7/2/-  

10       "           " Jørgen Jørgensen 3/-/-/- -/1/3/1 22a 

11       "           " Thomas Andersen 1/-/-/- -/2/3/-  

12       "           " Morten Lauridsen 3/-/-/- -/4/2/2  

13       "           " Laurids Hansen -/-/-/- -/6/1/2  

14       "           " Niels Nielsen 3/-/-/- -/4/2/-  

Lidt om Lidt om landmålingsmatriklen. Kilde: Lærebog i Matrikelvæsen, 1. del, side 18 -  28.   V. E. Pedersen, D.S.R. Forlag 1966 

Amtsstuematriklen af 1664 fik ikke nogen lang levetid, idet man snart fandt ud af, at den ikke gav det retfærdige og ensartede ligningsgrundlag for 

jordskatterne, som var tilsigtet. Det havde været hastværksarbejde, og resultatet blev derefter. Man begyndte derfor hurtigt overvejelser om at 

forbedre matriklen, men først i 1680 udgik der befaling til amtsskriverne, at de sammen med sognepræst og herredsfoged skulle lave en matrikel over 

deres distrikters hartkorn og tiender. 

Disse Ekstraktmatrikler viste ofte så store afvigelser fra matriklen af 1664, at man indså, at man ikke kunne nøjes med en revision. Det var nødvendigt 

med en helt ny matrikel, der skulle opbygges på grundlag af en opmåling og en vurdering/ bonitering af jorden. Ved at sammenholde boniteringen 

med ejendommens areal, skulle skatteevnen udtrykkes i Hartkorn. 

Arbejdet startede først på Sjælland, men i foråret 1683 var turen kommet til Jylland. Den praktiske opgave bestod i 3 dele, nemlig selve opmålingen, 

takseringen og til sidst beregningen af hartkorn eller skatteevne for hver ejendom. 

Opmålingen foregik på den måde, at man først opmålte hver enkelt ås og derefter de enkelte agre i denne. Marknavnene noteredes omhyggeligt, og 

det blev angivet, fra hvilken side af marken man  begyndte. De enkelte agre fik opmålt længde samt bredden i begge ender, da agrene var lange og 

smalle og ikke lige brede i begge ender. Også brugerens navn noteredes. ( i Gaaser,  Holtet og Østeraagaard var alle brugere/ fæstere, idet der i 1688 

ingen selvejere var ) 

Alle målingsresultaterne blev indført i opmålingsprotokoller, og i ekstraktmålingsprotokollerne blev alle de forskellige agre, der tilhørte den enkelte 

gård, samlet. Disse 2 protokoller, der sammen betegnes Markbøger, opbevares i Rigsarkivet. 

Den arealenhed, man opererede med, hed 1 td. land. Det var det areal, man normalt besåede med 1 td. korn. 1 td. land fastsattes til 14000 kv. alen. 

Jorden i Jylland blev inddelt i 6 klasser. Jord af klasse 1 gav 1 td. hartkorn for et areal af 2 tdr. land. Jord af klasse 6 krævede  16 tdr. land  for 1 td. 

hartkorn. Gaaser jorden lå i midten, men med store variationer. Engene blev vurderet efter antal læs hø og kvaliteten af dette. 16 læs godt hø gav 1 

td. hartkorn, og høhøsten og græsningen var af meget stor betydning for Gaaser, Holtet og Østeraagaard, der havde store eng - og fjordarealer.  

Græsningsarealerne  var opdelt i 3 klasser. For klasse 1, god græsning, regnedes 24 høveder for 1 td. hartkorn. For klasse 3, ond græsning, skulle der 

40 høveder til 1 td. hartkorn. Græsningsjordene blev som regel brugt i fællesskab af alle bymændene. Hartkornet blev derfor udregnet for hver enkelt i 

forhold til det antal dyr, han havde ret til at lade græsse. Der fandtes omregningstabeller for, hvordan de forskellige dyr vægtedes i forhold til 

hinanden. Hartkornsberegningen  blev foretaget i Modelbøgerne.   

Det endelige resultat overførtes til Matrikelprotokoller med nr., ejer - og brugernavn, samt gammelt - og nyt hartkorn. 

For Gaaser lå en del af fællesgræsningen nord for landsbyen, men syd for "Diget". Det hed Gaaser Fælled og her lå også Gåsehaven. Nord for Holtet 

lå Overdrevet, også kaldet Gaaser Fædrift eller Gaaser Kær. Imellem landsbyen og disse fælles græsningsarealer gik der en vej, en "Drøvt, der i dag 

er landevejen mellem Gaaser og Holtet. Datidens alfarvej gik gennem Skrold mod Gandrup. 
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15       "           " Anders Rasmussen 3/4/2/2 2/-/-/1 Skovridergaard , 31a 

16    Wraae Tommes Pedersen 6/-/-/- 2/-/1/1 Aagaard Vest, 23a 

17    Langholt Mads Sørensen -/-/-/- -/2/3/- Lille Toftegaard, 13a 

18    Wraae Mads Nielsen 3/4/-/- 3/1/3/1 Vester Toftegaard, 12a 

19    Baggesvogn Peder Christensen 4/-/-/- 2/4/1/2 Søndergaard, 26a 

20         "           " Lars Espensen 1/2/2/2 -/4/-/- 47a 

21         "           " Lars Lauridsen 6/-/-/- 4/3/-/1 Ø. & V. Mellergrd, 28 + 29 
2/1/2/½ +  2/1/2/½ 

22    Grubbe,Thiele Søren Ottesen 1/-/-/- -/5/2/- 50 &51 

23           "             " Niels Lauridsen 7/-/-/- 2/4/-/- Nygaard v. Vadet, 32a 

24    Tyger Lassen Jens Andersen 6/-/-/- 4/6/3/- Ø & V Bødkergrd, 33 + 34 
2/3/1/1½ + 2/3/1/1½ 

25         "            " Poul Jørgensens enke 3/4/-/- 1/4/2/- Østeraae  små steder: 
2b & 2c & 2d  
 

26         "            " Poul Nielsen 3/4/-/- 1/4/1/2 

27         "            " Niels Christensen 3/4/-/- 1/5/1/1 

28         "            " Peder Svendsen 3/6/2/2 3/3/3/- Østeraa, 2a 

Øster Gaasegaard & Mølholt 
 

    Kgl Majestæt Niels Svendsen Rydb. 4/-/-/- 5/2/1/2 Øster Gaasegaard, 1a 

       "              "      "             "                "  -/1/-/1 En liden vejrmølle 

       "              " Peder Jensen 3/-/-/- 6/5/3/1 Mølholt 

 

Holtet i Øster Hassing sogn 1688 ( både Øster - & Vester Holtet ) 
 

1    Tyger Lassen Michel Simmensen 4/4/-/- 4/1/1/2 m. 2a 

2          "            " Søren Jensen 1/-/-/- 3/3/3/1 Holtetgaard, 4a 

3    Wraae Niels Jensen 4/2/2/2 3/5/2/- 5a 

4    Langholt Knud Christensen 5/-/-/- 4/3/-/- 6a 

5*    Wraae Niels Jensen 1/-/-/- 2/4/2/1 Øster Starbæk, 7a 

6    Tyger Lassen Jep Poulsen 2/1/1/1 1/5/-/2 Vester Starbæk, 8a 

7    Tyger Lassen Anders Nielsen 1/-/-/- -/6/-/- Starbæks  Hauge, 10a 

 

De 4 med stjerne markerede gårde i Gaaser + Vester Starbæk på Holtet overgik 1. Maj 1667 til Stadsoberst 
Frederik Thuresen. Tilbagekøbsret var forbeholdt kronen. (Kronens Skøder II, lok. hist. ark. i Aalborg) 

 
1687. Fæster Niels Svendsen Rydberg, som ikke boede her. 4 tjenestefolk, 9 heste og hopper, 8 stude, 10 
køer, 12 ungnød og kalve, 5 svin, 16 får og væddere. Kop og kvægskat 1687, fol. 294 R.A. 

 
1688. Brugtes Øster Gaasegaard af Niels Svendsen (Rydberg) gammel matrikel 4/-/-/-, ny  matrikel  
5/2/1/2. Vejrmølle /Squatmølle  -/1/-/1-. 
 

1688, Landmålingsmatriklen 
Øster Gaasegaard. Ejer: Kongl Majestæt. Htk, 4/0/0/0. Lejer Niels Svendsen Rydberg med hustru Margrethe 
Muhle og børn. 
Østeraae. Ejer Tyger Lassen. Hartkorn ændret fra 3/6/2/2  til 3/3/3/0. Kun en fæster Peder Svendsen 
 

1702.  
 Niels Svendsen Rydberg døde i 1697, men hans kone Margrethe Muhle døde  først den 30. December 
1702, og hun efterlod sig et testamente, der pålagde sine arvinger, at oprette et skolelegat og bygge en 
skole på Mellergaards grund i Gaaser. (se Gaaser By 1, Skolen) 
 
 En af arvingerne var en svigersøn Jens Clausen. Han og konen (datter fra stedet)  har åbenbart kunnet se 
mulighederne og syntes om  gården og egnen, og  de er blevet boende som fæstere i Øster Gaaser. 
Derefter fulgte Jens Clausens enke med 3 børn. 
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I den gamle skoleprotokol, nævnt i jubilæumsartiklen i Aalborg Stiftstidende 1. 
April  1905, skrevet af lærer Kjær, nævnes desuden navnene Rasmus Muhle, 
Peter Morsing og Jens Toft. (se Gaaser By 1, Skolen, s. 88) 
 

Kilde: Trap 1901, 4. Bind udarb. af Weitemeier. Gad. 

Familien startede som fæstere, men begyndte at købe op i 1716 og 1720 da 
kronen solgte ud af sit ryttergods. Det var først svigersønnen Jens Clausen, der 
måske handlede på alle børnenes vegne.  
Et barnebarn, Charlotte Amalie Clausen,  bliver gift med hospitalsforstander  
Jens Foss fra Randers. Han samler Østeraae ved at købe de andre ud ( Rasmus 
Muhle, Peter Morsing og Jens Toft ???).  
Jens Foss sælger derefter i  1743  Østeraae med Mølle og Gods (i alt 43 tdr. 
hartkorn) for 4700 rd. til Niels Mollerup, forpagter på Fuglsig. 
 

Hovedgården Østeraaegaard samles og fæstegods 
opkøbes. 
 

1716. I dette år holdt kronen offentlig auktion over en del af det 
Stürckske ryttergods. Det skulle underholde 3. jydske  rytterregiment 
og dets chef, oberst Stürck, der boede på Havrekrogen i Vester 
Hassing. Der var flere købere, og auktionsprisen var 43 rdl. pr. td. 
hartkorn. Den mest ivrige køber var Jens Clausen, der købte 7 gårde 
og 2 gadehuse for tilsammen 647 rd. og 60 sk.   
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1720. I det år bliver der igen holdt auktion, og igen var Jens Clausen blandt køberne. Denne gang købtes hjemmet, 
Øster Gaasegaard på østsiden af åen, nabogården Østeraae på vestsiden af åen. Gårdene mellem åen og 
Bødkergårdene incl. (1688: numrene 24, 25 og 26) samt 2 Starbækgårde på Holtet. I alt købte han denne gang 24 tdr. 
hartkorn, men det var til en helt anden pris end de 43 Rdl. pr. tønde, han havde givet 4 år tidligere. Denne gang var 
prisen 2 Rdl. Pr. td. Kronen forbeholdt sig jagtretten ved handelen, men selv det synes ikke nok til at forklare den 
kæmpe forskel på prisen på kun fire år. Sildene var forsvundet og der var misvækst og mund og klovsyge. Meget 
dårlige tider. 
 
Herefter blev Østergaaser og Østeraae  på hver sin side af åen slået sammen. Gårdens nye navn blev nu 
Østeraaegaard, og den kom til at ligge på Øster Gaasers gamle plads. Gården Østeraae forsvandt helt. 
 
,Østeraagaard blev nu en hovedgaard og næsten hele resten af gårdene i Gaaser blev efterhånden købt op og var 
hoveripligtige på Østeraagaard, således at kun Wraae gods havde 2 gårde ,Vester Ågård 23a og Vester Toftegaard 12a. 
Vester Ågård kommer under Østeraae i  1798, og Vester Toftegaard bliver selveje fra 1796. Langholt havde gårdene 
Lille - og Øster Toftegaard (13a & 14a) samt  stederne   Sandenhus og Ravnsgaard ,17a & 16a, der alle købtes til selveje 
inden udskiftningen. 

I perioden mellem 1720 og 1743  sker 

følgende ejerskifter 

Jens Klausen var i 1717 løjtnant i Viborg,- hvor han 
kom i slagsmål. 1722 – 1727 var han forpagter på 
Dronninglund.  Han giftede sig med Kirstine, en 
datter af Niels Svendsen Ryberg, der tidligere 
havde været forpagter her,  og Margrethe Mule. 
Han døde 1731,- intet ordinært skifte (se Kirstine 
Ryberg). 
 
1731  I dette år døde Jens Klausen, og hans enke  
fik 21/9  1731 bevilling til at sidde i uskiftet bo i 
enlig stand med fælles umyndige børn, og så 
omsider at skifte med samfrænder (JY. Reg. 28.276  
nr. 244) 
  
Da Jens Clausen døde, efterfulgtes han af enken 

Kirstine med 3 børn, og ejendommen var i risiko 
for at blive splittet ved bodelingen, men blev holdt 
samlet af svigersønnen Jens Foss, der var 
hospitalsforstander i Randers, gift med Amalie 
Jensdatter Klausen. Han solgte i 1743 den samlede 
ejendom til Niels Mollerup.  
En datter, Margrethe Jensdatter Klausen, fik 29/2 
1732 kongelig bevilling på at være sin egen værge 
under kurator (Jy. Reg. 28.393 nr. 38). I 1735 blev 
hun gift med Morten Munthe, etatsråd, ass. i 

højesteret  og landsdommer på Sjælland. 
 
 
 

 
1735  der kom forbud mod indførsel af fremmed korn til Norge, hvorved dansk korn fik en monopol stilling. 
Omkr. 1740 – 1748  kom der kvægpest.   



19 
 

 
 
 
 
1736     Østeraa blev drevet af forpagtere. I 1736  overtager Mads 
Haugaard, f. 1689, forpagtningen. Han var tidligere forpagter på Hals 
Ladegaard. Gift her, i 1723  16/9 med Elisabeth Hornemann. I 1729 er 
han stadig på Hals Ladegård. I 1740 er han blevet forpagter på Birkelse 
hvor han 5/5  1741 bliver gift igen med Amalie Margrethe Jessen 
(Vadum Kirkebog). 

 

 
 
 
 

 Jens Foss, hospitalsforstander i Randers gift med Amalie Jensdatter 

Klausen. 

Børn: Kristiane d. 30/8  1734, Katrine Margrethe d. 12/6  1737, barn begr. 

16/4  1736, barn begr. 8/7  1737, Jens Klausen d. 26/11  1738, Kirstine 

Margrethe d. 25/10  1740, barn begr. 5/6  1744, barn begr. 27/2  1745. 
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1743. Niels Mollerup, Fuglsig, og  hans kone Johanne Christiane Lundsgaard 1743 - 1762. 
Han efterfulgtes af sønnen Hans Mollerup, der en overgang var forpagter på Hals Ladegård, inden han kom 
til  Østeraaegaard? 
 
 
 

1759  Johanne Kristiane Stephens hos Niels Mollerup på Østeraa. Han testamenterede hende 100 Rdl. 
(Anna Marie Riber ?) 
 

 
 
1760 Østeraae ejet og beboet af Niels Mollerup. Jordskyld 8/6/-/2, Mølleskyld -/1/-/ 1/. 

Hartkornspecifikat til Familie og Folkeskats 
beregning. V A. 2. 146. 
 

1762  Hans Mollerup af Østergaard i Kalø 

Amt, født 1726, søn af Niels Mollerup til 

Østeraa, overtog Østeraa efter faderen.  

1763  Hans kone, Anne Margrethe Lassen, 

døde  9/8   1763 (gift 3/10  1753)  

1764     Skifte , Børn: Niels M 9 år, Karen Wrae 

M  8 år, Johanne Kristiane M 7 år,  Tøger Lassen M 

5 år, Idde Helvikke M 3 år, Anne Elisabeth 

Margrethe M 1 ½  år. 

Hans Mollerups far,- Niels Mollerup til Østeraa & 

hans svigermor Madam Lassen på Vester 

Ladegaard. 

Boet ejede: Østergaard (24-2-1-2)  og gods (203-1-2- 0). 

Vurdering 18.000 rigsdaler. Til deling 7.000 rdl., hver søn 1100 

og hver datter  

1764  Hans Mollerup gifter sig  9/3  1764  

med Lise Birgitte Sofie Elisabeth Biering 

1767  Der tillagdes hans 5 børn en arv  (Niels 

Mollerup) 

 
1768  Hans Mollerup på Østerå, født 1726. Søn af Niels Mollerup til Østerå, døde den 15/2  1768 
(Skifteforretning nr. 425 i Aalborghus m. fl. Amter). 
 
Enken Birgitte Sofie Elsebeth Biering i Fjellerup i Kalø Amt. 
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Børn af et tidligere ægteskab med Anna Margrethe Lassen:  Niels Mollerup 14 år (opholder sig i Ellitshøj præstegård), Karen 13 år & 
Johanne Kristiane 10 år ( hos deres morbror Peder Tøgersen Lassen til Egense og Høstemark), Idde Helvikke Birgitte 8 år (hos sin 
morbror Bjørn til Buderupholm), Anne Margrethe 5 år ( hos sin moster på Lyngbygård), Tøger – død 27/2  1768. 
Til deling: 2091 Rigsdaler. Sønnen fik 697 og hver datter fik 348. Enken var forhen udskiftet af boet. 

 

1768   Enken efter Niels Mollerup, Johanne Kristiane Lundgaard, død 16/5   1768. Hendes arvinger var 

hendes afdøde søn, Hans Mollerups, børn: Niels, Karen Wrae, Johanne Kirstine, Idde, Anne Margrethe. 

Sønnen fik 4563 Rdl. og hver datter 2881 Rdl. Dels som arv og dels som gave. 

 
1768. En auktionsplakat i Extraord. Avt. Nr. 51. Østerå sælges. 
Albert Gleerup til ”Eget” køber Østeraa på auktionen for 15.000 Rdl af dødsboet. Han bekræfter  i 1769 det 
skolelegat på 100 Rdl. som Niels Mollerup stiftede. Han beholder imidlertid kun stedet i ganske få år. 
1770   Jens Thodberg er forpagter af Østeraa. Forhen boende i Sæby, forpagter på Sæbygaard. Gift 1754 på 
Gettrup med Bodil Kærulf, død 1791 Langbrokro, Hammer. Enke Bolette Thodberg. 
1771   Laurids Egeris forpagter på Østeraa 
 

1773  Greve Molkte fra Dronninglund køber Østeraa ( 46 tdr. Hartkorn) for 14.000 Rdl. Han ejer i forvejen  
Hals Ladegaard. 
Han sælger i 1775 Hals Ladegaard til Kammerherre Niels Duus, og i 1776 køber denne også Østeraa. 
Forvalter:  Sejer Kristensen Koch. 
 

Livet i landsbyen i 1700 tallet. 

 

For bønderne i landsbyen var proprietæren/ herremanden  i 
gamle dage den nærmeste myndighed. Han selv eller ”hans 
mand” var dommer i retskredsen, Hals Birk. For Gaasers 
vedkommende ejede han indtil  midt i 1700 tallet stort set 
samtlige gårde og huse. Der var endnu ikke nogen selvejere. 
Ved skifter, når et dødsbo skulle gøres op, var forvalteren eller 
ridefogeden syns- og skønsmand, og han kunne  uden besvær 
vurdere fæstegård og privat indbo på en måde, så der blev så 
lidt som muligt til arvingerne. Når man overtog en fæstegård 
var man tit under et vist pres, og man risikerede at skulle 

springe soldat, hvis man nægtede at overtage en forsømt gård. På hvert gods skulle der stilles et vist antal 
soldater til landmilitsen og herremanden bestemte selv hvem.  
Fæstegården  blev først synet, og man betalte et beløb for indfæstningen, og ved fæstemålets afslutning 
blev stedet igen synet, og man måtte betale, hvis der var mangler,- brøstfældighed.  
 
Til herremanden betalte man sin landgilde og forskellige andre ydelser for at have sin fæstegård. Han var 
også skatte- og bøde opkræver, og han hæftede selv for, at den blev betalt, så der blev ikke lagt fingre 
imellem, og han havde ret til at straffe ulydige og genstridige bønder, - også korporligt med krabasken eller 
med træhesten eller hundehullet.  
Den tungeste byrde var dog nok hoveriet, for der var ingen fast grænse for antallet af hoveridage,- det 
kunne være helt op til 200 dage om året,- og som regel i den travleste tid.  
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De store fæstegårde kunne sende en karl eller to, men fra mindre steder måtte husbond selv møde op på 
hovmarken. Samfundets svageste i landsbyen, de jordløse husmænd, måtte yde ”ugedag” for deres hus, 
dvs. 52 dage i pløje- og så tid. 
 
 Herregården havde ganske vist  sine faste folk som forvalter, ridefoged og ladefoged, der havde 
overopsynet med arbejdet i mark og lade,-   men det hårde slid blev udført ved hjælp af fæstebøndernes 
hoveri. I 1785 indberettede Anders Torst bl.a., at der til Østeraae var 25 hoveripligtige bønder.   
 
Hvis man var utilfreds med disse betingelser og med sin herremand, så kunne man ikke bare flytte et andet 
sted hen, for stavnsbåndet, der blev indført i 1733 og kort tid efter strammet en ekstra tand, betød, at man 
var bundet til sit fødested fra man var  9 år til man var 40. For at slippe måtte man have et fripas og et 
skudsmål af herremanden og det var svært, og det kostede. ( da ”Chresten Møller” blev selvejer ved at 
købe Øster Toftegaard i 1770, måtte han søge fripas hos godsejer Duus for at slippe for sin fæstegård, - det 
tog 4 år. Se Gaaser By 3, side 13)  
 
Mange af de nye godsejere var tidligere godsforpagtere og ridefogeder, der spekulerede i køb og salg af 
herregårde. I 1785 kunne en tønde hartkorn koste helt op til  125 Rigsdaler mens den i 1730 kun kostede 
omkring 30. Jens Klausen købte de første gårde i 1716 for 43 Rdl. pr. tønde, men 4 år senere i 1620 gav han 
kun 2 Rdl. pr. tønde hartkorn. 
 

Herregårdens marker var store, inddigede og 
indgrøftede, mens landsbyens marker var lange, 
smalle agre, der lå i et virvar, meget spredt mellem 
hinanden i et fællesskab. Hver mand passede og 
havde ansvar for sine egne agre, men man var 
tvunget til i fællesskab at enes om hvornår 
forårsarbejdet  og høsten begyndte. Når høsten var 
forbi, ”opgav man ævred”, dvs. man fjernede 
gærderne og lod  kvæget gå frit på stubmarken. 
Sådanne beslutninger blev truffet på bytinget ved 
gadekæret. For Gaasers vedkommende skete det 
under grandefogedens/ oldermandens ledelse lidt 
nord for Mellergaard. Her havde hver gårdmand sin 

sten at sidde på og grandefogeden havde sin ”pind”, som han skar mærker i, når der af forskellige årsager 
faldt bøder til de tilstedeværende bønder. Bøderne blev ofte betalt i øl eller brændevin, og det kunne gå 
lystigt til. Gaaserboere er fra gammel tid kendt for deres store tørst, og en del gårde har i tidens løb skiftet 
ejere af samme grund. 
Senere blæste der dog andre vinde og retsforholdet mellem bonde og herremand ændredes til fordel for 
bonden. Skifter ved dødsboer og fæster blev udført af uafhængige mænd, og den helt store omvæltning var 
ophævelsen af Stavnsbåndet i 1788. Fra da af var bonden en fri mand, der kunne flytte, hvis han følte sig 
uretfærdigt behandlet. 
 

 
1776  Kammerherre Niels Duus køber Østeraa, men sælger den allerede samme år videre  for 14.500 Rdl. 
til oberstløjtnant Karl Leopold von Leuenbach. 
Karl Leopold v. Leuenbach er i 1773 major  i kavaleriet i Aalborg. Han er gift med Lovise Lüttichau fra 
Lerkenfelt. 
Børn: Christian Henrik  3år, Lucie Magdalene 2 år  i 1775.  I dette år døde deres mor, og Karl erblevet forfremmet til oberstløjtnant. 
I 1776 køber familien Østeraa og flytter hertil.  
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1777  Gården drives af godsforvalter Anders Torst. 

 
 1783  Oberstløjtnanten bliver hurtigt forfremmet , og i 1783 flytter han igen fra Østeraa, og forvalteren 
Anders Torst flytter nu ind og bliver forpagter med kone og 3 børn.  Oberstløjtnanten forbliver dog ejer af 
gården indtil 1786, hvor han sælger til fuldmægtig Jørgen Kristensen fra Wraa for 15.950 Rdl. 
 
I 1787 er han blevet generalmajor og bor i Horsens. I 1790 arver hans børn 5379 Rdl. af deres mormor, 
generalinde v. Lüttichau fra Lerkenfelt. I 1801 er han selvejer og gårdboer i Rådved by, Hansted, 82 år. 
Generalmajor, pensionist og enkemand efter 1. ægteskab. Begraves 20/5 1805 i Horsens, 87 år. 
 
 

Anders Torst er født 1721 i Elsted ved Aarhus og blev 11. Maj  1757 gift med Maren Jørgensdatter 
Kjærulf af Kællingbro.  Han har tidligere  fra 1762 været forpagter på Bjørnkær ved Biersted, før han kom til 
Østeraa. 
Børn: Rasmus Andersen Torst f. 25/9  1757, Karen Marie Andersdatter Torst  f.  14/3  1759, Johanne Andersdatter Torst f.  21/9  1760. Alle Gjøl. 

Uvist af hvilken grund får han  og Maren 8. december  1761 kgl. bevilling på, at den længst levende må sidde i uskiftet 
bo i enlig stand med deres fælles umyndige børn og under skifte med samfrænder. 28. juli  1786 gentager de det 
samme. Måske har der været sygdom. Den 2/5  1762 begraves et pigebarn (Madsine ?), der døde straks efter fødslen. 
Moderen Johanne Jørgensdatter (konens søster, var Anders faderen???) 
Maren døde 17. Nov. 1790, 66 år gammel, og hendes mand Anders en uge senere, 24. Nov. 1790, 69 år.                   
Begge begravet i Hals.  
Skifte 1790. Børn Rasmus m. familie , Mariane gift med Jens Kier i Hals og Karen Marie, ugift i København. Boet fallit. 
I 1791 arver børnene deres faders halvbror. 

 
 
1786  Fuldmægtig på Wraa Jørgen Kristensen Kjærulf køber Østeraa af Oberst løjtnant Leuenbach for 
15.950  Rigsdaler. 
Han er født 17 marts og er fra Lille Kraghede,  Ørum. Han døde i Østeraa 15 december 1804. 
Han var i familie med  forpagter familien Torst på Østeraa, og  var kommet til at kende datteren Johanne 
Andersdatter Torst.  De var søskendebørn, og i 1787 søger hun- og   får bevilling på at ægte Jørgen 
Kristensen Kjærulf. De bliver trolovede, men brylluppet finder ikke sted,  idet hun dør forinden . Hun 
begraves i Budolfi Kirke i Aalborg den 7. august 1787, 28 år gammel (Budolfi Kirke  opsl. 216). 
Et sådant ægteskab ville måske have reddet Torst familien fra fallitten, og de kunne måske være blevet på 
gården. 
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Regnskabsbog for Østeraaegaard   1776/77  

Østeraae Langholt Wraae Selvejer 

Hartkornsekstrakt for Østeraae Gods. Forevises hvert år på Aalborg Slot til revision og underskrift. 

1. Østeraae           Oberst Lt. Leunbach 

    Mølleskyld   

6/6/0/2  

0/1/0/1 

matr. 1a       

Gammel Østergaasegaard  i 
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Hals sogn øst for åen 

2 Østeraae Steder, uden fæster.  

3 Sidst beboet af Jens Halse   

4 Den gamle gård Østeraae vest for åen i Øster Hassing sogn                                                                  

2/2/1/0 matr. 2a 

 matr. 2b  

matr. 2c 

5   Øster Bødkergaard        Niels Nielsen                                  

6   Vester Bødkergaard      Svend Pedersen        

2/3/1/1½     

2/3/1/1½ 

matr. 34a Tilsammen matr. 

33a    4/6/3/0 

7   Nygaard                        Jens Christensen                              2/4/0/0            matr. 32a 

8   Søndergaard                 Anders Christensen                         2/4/1/2            matr. 26a 

9   Øster Mellergaard        Peder Brixen                                    

10 Vester Mellergaard      Christen Nielsen                              

2/1/2/½           

2/1/2/½     

matr. 29a    Tilsammen matr. 

28a      4/3/0/1 

11 Sønder Nygaard           Svend Thomsen                               2/0/0/0            matr.  30a 

12 Gl. Skovridergaard       Peder Dunn                                     2/0/0/0             matr. 31a 

13 Nedlagt gård                Søren Michelsen                              2/0/0/0                      matr. 20a. 

14 Sandagergård              Anders Sørensen                              2/0/0/0 Matr. 21a 

15 Elmelund                     Christen Michelsen                          1/3/1/2            matr.  27a 

 

16 Gård u. Navn              Jochum Jensen                        1/2/0/2           matr.  48a 

7 Aagaard (nord)           Niels Pedersen „Bødker“    1/1/2/0            matr. 24a 

18 Aagaard (øst)              Svend Jensen                                    1/5/0/0            matr. 25a    

19 Aagaard (vest)       Kommer 1798 under Østeraae  fra Wraae Gods      matr. 23a 

20 Gård u. navn               Peder Christensen ”Skrædder”         1/1/2/0            matr. 49 

21 Hus m. jord u. navn    Simon Jensen                                    

0/1/3/1            matr. 50a 

22 Hus m. jord u. navn    Anders Møller                                             0/0/2/0                matr. 51a 

23 Gl. Smedelod              Peder Nielsen ”Bittemand”              0/1/3/1            matr. 22a 

24 Hus m. jord u. navn  Anders Christensen                            0/5//2/0           matr. 47a 

25 Hus i byen                 Niels Christensen                                                        

26 Hus i byen                 Rasmus ”Snedker” Jensen                                                             

27 Hus i byen                Jens ” Smed”                                                                                          

28 Hus i byen                Anders Pedersen                                 

0/6/0/0               

 -/-/-/-                           -/-

/-/-                  0/1/0/0          

matr. 43a ?                   matr. 

44+46a ”Slottet” matr.  42a                      

matr.  41a 

Hartkorn under Østeraaegaard i 1777                i Gaaser Bye 39/7/3/2  

Starbæk                          Peder Skrolle                                     1/5/0/2             matr. 8a                                                                                                                   

Haven                             Simon Brixen                                   0/6/0/0            matr. 10a                                                                                                                           
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Hus m. jord                    Anders Andersen Duhn                   0/0/2/0            Øster Hassing                                                                                                              

Gård                                Ove Ovesen                                     2/5/2/1           Vester Hassing                                                                                                           

Hartkorn under Østeraae                           i alt                    45/1/0/2 

19 Vester Toftegaard  Anders Pedersen      3/1/3/1 Selveje fra 1796 , hørte tidl. under Wraae Gods.  matr. 12a                                                                      

29 Lille Toftegaard     Anders ”Møller” Christensen   -/2/3/- Hører under Langholt Gods     matr. 13a                                                                                                

30 Øster Toftegaard    Chresten ”Møller” Sørensen   1/3/-/1  Selveje 1770 fra Fanøe,Skrold  matr. 14a                                                                                        

31 Sandenhus              Anders Krags enke                  0/4/2/0 Under Langholt Gods            matr. 17a                                                                                              

32 Ravnsgaard             Niels Andersen  0/4/2/0 Selveje 1775 fra Fanøe,Skrold (tidl. u.Langholt)   matr. 16a                                                                                 

33 Aagaard (vest)       Poul Poulsen  2/-/1/1 Hører under Wraae Gods indtil 1798                    matr. 23a                                                                                      

34 Hus i Byen  (58)    Ellen Marie Udsen, Husejer.   Nyder almisse af Aalborg hospital ( fra Kbhn.)        

Kontrolleret  i 1776 i Skrollegaard 15. dec . af Fanøe 

 

1781    En søn, - Rasmus Andersen Torst på Østerå, gift 1. gang med Voldborg Jakobsdatter 
Børn: Anders 1779, Jørgen 4/4  1781. 

Gift 2. Gang med  Lovise  Mandal Jakobsdatter. Hun døde 25/3 1787. 
Børn:  Maren Kirstine dåb 22/6 1783, begr. 18/7  1783, Maren Kirstine dåb 11/1  1785, begr. 1787, Kristiane dåb 17/1 1787. 
Moderen døde 2 mdr. Senere. 

Rasmus Torst  fik 18/4 1790 et uægte barn med Anne Elisabeth Hansdatter af Hals. Barnet begraves 3/4  
1793, 4 år gammelt. 
Gift 3. Gang 1/4   1791 med Anne Elisabeth Hansdatter. 
Børn: Lovise dåb 14/10  1792, Hans Chr. dåb 17/6  1794, Anders  dåb 10/5  1796. ( 1834 huslærer på Østeraa, dør i Hals 31/3 1852, 

64 år som enkemand og fattiglem) 

 
 
1785 14. April.  Indberetter Anders Torst: 
Selvejergården Østeraae  6/6/-/2, hvortil der er 25 
hoverigående bønder  39/1/1/ -. Gårdens mark er 
opdelt for sig selv og indkastet med dobbelte grøfter, 
og derpå er plantet levende gærder bestående af 
hassel, birk og tjørn. En skovpart, uden htk., er også 
indkastet for sig selv. Ingen humle avl. Husmændene 
har kun nogle får, som græsser med de andre bønder. 
Indberetning om forbedring af landbruget. 

 
 
1787  Det ser meget dårligt ud med økonomien for 
forpagteren Anders Torst. I 1787, hvor sønnens 2. 
Kone dør, der går han fallit. Det sidste håb havde 
været den ældste datter Johanne, der skulle giftes 
med Jørgen Kristensen, der var fuldmægtig på Vrå. 
Men Johanne dør 7/8 1787, - kun 28 år gammel. 

Sønnen Rasmus Torst dør i Hals 27/1 1801,- kun 44 år gammel, og hans enke Anna Elisabeth bliver huskone 
i Hals. 
Sønnen Rasmus  Torsts kone nr. 3 besvangrede han udenfor ægteskab, men han giftede sig dog senere med 
hende. 2 år tidligere havde han dog gjort det samme med en af tjenestepigerne på gården. Moderen var 
Birthe Marie Nielsdatter, men barnet døde 28. Sept. 1787 straks efter fødslen.  
Kirkebogen viser mange eksempler i disse år på børn født udenfor ægteskab, og flere af de unge piger er 
kommet i ulykke under deres tjeneste på Østeraa. 
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1787    Jørgen Kristensen (Kjærulf) også kaldet Jørgen Allerup.   
Han køber herefter Østeraa  af  oberstløjtnant Leunbach  For 15.950 Rigsdaler. 
Han er født 17. Marts 1747 på Lille Kraghede, Ørum. Moderen hedder Johanne Jørgensdatter (Kærulf) og er fra 
Kjellingbro. Hun er søster til Maren Jørgensdatter, gift med Anders Torst. Hun er den Johanne, der i 1762 fik en datter, 
der døde straks efter fødslen, - begr. 2/5. (Måske var Anders far? ) 
Børnene fra de 2 familier er altså søskende børn. 
 
Folketælling 1787, Ørum, Lille Kraghede: 
Johanne Jørgensdatter, f. 1719, 68 år,  enke, madmoder. Maren f. 1753, Jens f. 1756, Niels f. 1759, Jørgen f. 1761. 
+ 7 tjenestefolk. 
 
 

 
Jørgen Kristensen bliver i stedet gift med Kristine Ilum Klitgaard. 

Hun er født 7. December 1766 som datter af Fr. Chr. Simonsen Klitgaard (f. Hals 1714, død Sulsted 1767), 
forpagter på Sønder Elkjær og Kirstine Ilum fra Vang. Hun giftede sig igen i 1774 med Jens Julby Sand, 
forpagter på Lerbæk. 
I 1785 opholdt Kirstine sig på Sønder Elkær og i 1790  9/4  fik hun ”Værgemåls bevilling”.  
 
Børn med Jørgen Kristensen: Johanne Kristine 14/6  1791,Kristen Frederik 9/10 1792,Kristiane Frederikke 17/1  1794 begr. 20/4  
1798,Frederik Chr. 30/8  1795. 
Hun døde 8. Dec. 1845, 80 år gammel. 

 

 

 

 

1796.  I dette år udskiftes Gaaser By, og alle fæstegårde blev gjort lige store- de blev egaliserede. 

Landsbyen udskiftes således , at hver gård får et stykke af Marken, Tøjreengen, Engen og Overdrevet 
(Gaaser kær på Holtet.) De nummereres fra vest mod øst. Alle gårdes hartkorn var herefter i et stykke tid 
1/7/2/0. Senere da gårdene købes til selveje, bliver der livligt handlet, og gårdene bliver igen af vidt 
forskellig størrelse. 
Det må have været et kæmpearbejde, og der må have været mange vanskeligheder og uenigheder. Al 
jorden blev opmålt på ny, og de gamle markskel blev fjernet.  
Jorden blev delt op i 5 forskellige  dele, hvor hver gård så vidt som muligt fik noget af hver.   
Den gamle alfarvej, der før havde  fulgt skellet mellem fjordenge og bymarken  på sydsiden af  gårdene, 
blev nu erstattet af en ny lige vej på nordsiden af gårdene, og der blev nu lavet nye markveje, så alle kunne 
komme uhindret til deres marker uden at skulle vente på andre. 
Nord for den nye landsbygade kom Bymarken. Nord herfor havde man Tøjreengen og endelig afsluttedes 
med engen der sluttede ved den næste rimme,- ”Diget”.  Nord for Holtet, på Gaaser fædrift,  fik gårdene så 
tildelt deres andel af det gamle fælles overdrev. 
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V iborg Landsarkiv G 128 – nr. 1       Pag. 146 - 156 

Regnskabsbog for Østeraaegaard   1797 + 1798 

Østeraae Langholt Wraae Selvejer 

Hartkornsekstrakt for Østeraae Gods. Forevises hvert år på Aalborg Slot til revision og underskrift. 

1. Østeraae           Jørgen Christensen 

    Mølleskyld  

   Jord fra Østeraae steder drives under hovedgården  

7/5/1/2          7/5/1/2 

0/1/0/1          0/1/0/1 

1/2/0/0          1/2/0/0 

matr. 1a       

Gammel Østergaasegaard  i 

Hals sogn øst for åen 

2 Poul Sørensen     

3 Jens Pedersen     

4  Peder  Hansen Ladefoged   (Peder Brixens enke)  

   Niels Pedersen  (far og søn ?)                                                                                      

0/0/0/0          0/0/0/0 

0/4/0/0          0/4/0/0 

0/1/0/0          0/1/0/0 

0/1/0/0          0/1/0/0 

matr. 2b  Gamle Østeraae 

 matr. 2c Steder 

matr. 2e  Ladefogedstedet 

matr. 2d 

5   Øster Bødkergaard        Christen Andersen  Gandrup                                  

6   Vester Bødkergaard       Hans Nielsen    

2/3/11/½       1/7/2/0 

2/3/1/1½       1/7/2/0 

matr. 34a Tilsammen matr. 

33a                4/6/3/0 

7   Nygaard                        Christen Sørensen                                 2/1/2/0          1/7/2/0  matr. 32a, Nygaard 

8   Søndergaard                 Jens Andersen  2/4/1/2          1/7/2/0  matr. 26a Mann gården 

9   Øster Mellergaard        Poul Pedersen     

10 Vester Mellergaard      Christen Nielsen                              

2/1/2/½         1/7/2/0  

2/1/2/½         1/7/2/0 

matr. 29a    Tilsammen matr. 

28a      4/3/0/1 

11 Sønder Nygaard           Engelbrecht Pedersen    2/0/0/0          1/7/2/0    matr.  30a   

12 Gl. Skovridergaard       Christen Pedersen       ( søn fra  29)                                2/0/0/0          1/7/2/0 matr. 31a 

13 Nedlagt gård                Anders Christensen                              1/4/0/0          1/7/2/0 matr. 20a. 

14 Sandagergård              Ole Nielsen                              2/0/0/0          1/7/2/0 Matr. 21a 

15 Elmelund                     Jeppe Hansen     1/3/1/2          1/7/2/0   matr.  27a 

 

16 Vestergaard                Anders Andersen      1/4/0/2         1/7/2/0 matr.  19a flyttet du fra (48) 

     Jørgen Rasmussen  ( overtager husene til det gamle nr. 48) 0/1/0/0          0/1/0/0 Matr. 48  + 0/1/0/0 

7 Aagaard (nord)           Niels Bunck Christensen 1/4/2/0          1/7/2/0 matr. 24a 

18 Aagaard (øst)              Christen Andersen     1/5/0/0          1/7/2/0 matr. 25a    

19 Aagaard (vest)       Ove Nielsen   ( 1798 under Østeraae  fra Wraae Gods )    2/4/1/1          1/7/2/0 matr. 23a   + 0/4/0/0 
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20 Gård u. navn               Anders Pedersen Skrædder       0/4/2/0          0/4/0/0 matr. 49     + 0/0/2/0 

21 Hus m. jord u. navn    Simon Jensen                                    

0/1/3/1          0/2/0/0  matr. 50a 

22  Hans Sørensen  0/2/0/0          0/2/0/0 matr. 51a 

23 Gl. Smedelod              Peder Nielsen ”Bittemand”              0/1/3/1          0/4/0/0  matr. 22a 

24 Brogaard    Niels Andersen (søn ?)           Anders Christensen                            0/5/2/0          0/5/2/0 matr. 47a  flyttet ud (18) 

      Christen Nielsen  (bor i det gamle sted efter faderen er udflyttet til matr. 18) 0/0/3/0          0/0/3/0 Matr. 47. Huset   

25. Hus med jord           Anders Kraghs enke  0//4/2/0        0/4/0/0 Matr. 17 

                                       Anders Andersen  Glad 0/0/3/0         0/0/3/0 Ny udflyttet ? matr. 39? 

26 Hus  48               Clemen Hansen  bor i resten af matr. 48  ( gør 

ugedagsarbejde) 

27 Hus i byen                 Rasmus ”Snedker” Jensen                 (  huspenge)                                                                      

28 Hus i byen                Jens ” Smed”                                       (  huspenge)                         

29 Hus i byen                 Niels Madsen                                       

30.Hus i byen                Peder Christensen                             ( gør ugedagsarbejde) 

31. Hus i byen              Jens Nielsen    ( Niels Andersen) 

32  Den  gamle skole ved fjorden  - lærer Jens Pedersen                

-/-/-/-    

-/-/-/-            0/0/3/0 

-/-/-/-            0/0/3/0 

0/0/2/0         0/0/3/0         

-/-/-/-             

0/3/0/0        0/0/3/0  

-/-/-/-  ?    

 

“Slottet”, matr. 44 

 

Matr. 40 Jægerhuset (45) 

 

 

Matr. 1 Bunken / Fjordvang 

Hartkorn under Østeraaegaard i 1797+ 1798                i Gaaser 

Bye 
42/1/3/2      

Starbæk                          Jens Nielsen                                     1/5/0/2             matr. 8a 

Haven                             Simon Brixen                                   0/6/0/0            matr. 10a  

Hus m. jord                     Morten Andersen Duhn                   0/0/2/0            Øster Hassing 

Gård                                Anders Madsen   (Ove  Ovesen ) 2/5/2/1           Vester Hassing                        

Hartkorn under Østeraae i alt                    46/3/0/2 

 

33 Vester Toftegaard  Anders Pedersen      3/1/3/1 Selveje fra 1796 , hørte tidl. under Wraae Gods.  matr. 12a 

34 Lille Toftegaard     Anders ”Møller” Christensen   -/2/3/- Hørte under Langholt Gods     matr. 13a 

35 Øster Toftegaard    Chresten ”Møller” Sørensen   1/3/-/1  Selveje 1770 fra Fanøe,Skrold  matr. 14a 

36 Ravnsgaard             Niels Andersen  0/4/2/0 Selveje 1775 fra Fanøe,Skrold (tidl. u.Langholt)   matr. 16a           

37 Hus i Byen  (58)    Ellen Marie Udsen, Husejer.   Nyder almisse af Aalborg hospital ( fra Kbhn.)  

Notat side 146: Efter april kvartal 1797 får gårdmændene i Gaaser alle   1/7/2/0  på grund af udskiftningen                                        

Forevist på Aalborg Stiftskontor 9. jan. 1797                                                                                                                           

Forevist på Aalborg Stiftskontor 27.  jan. 1798 
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Østerå brandforsikres og bygningerne beskrives. 
Udskrift af Kier Herreds Brandtaxations Protokol Anno 1801 
Den blev fundet i et hemmeligt rum i et gammelt chatol, der havde stået i Bødkergaard.  Den findes i dag på Hals Arkiv i Gandrup.  

 
  Er efter anmeldt forbedring af undertegnede  branddirektør og taksationsmændene, sognefoged Mouritz Hansen af 
Hals By og snedkermester Johannes Møller af Aalborg, på ny foretaget følgende taksation til forandret indtegning  
under brandforsikringen. 
 
Østeraaegaard  ejes og beboes af Hr. Proprietær Jørgen Christensen. 
 
Hoved - og Ladebygningerne er  forsikret under hoved nr. 49 for 2110 Rigsdaler. (den nye vurdering følger) 
 
 
a) Stuehuset, sønder og nord, 23 fag, 13½ alen dyb, Ege under - og fyrre overtømmer, murede vægge og stråtag, til 10 
værelser, foruden køkken, kælder og fadebur. Værelserne er dels panellerede og malede og dels med glatte 
afpudsede vægge med malede lofter, brædde gulve, engelske vinduer, og hollandske døre med indstukne låse, hvori 
er  2 3etage og 1 2 etage samt 3 1etage jernvindovne foruden 2 jernbilæggere. I stuehuset er der ialt 4 skorstene, de 
2 af brændte sten og 2 af rå sten. 
Taxeret og forsikret for  920 Rdl. 
 
b) Stuehuset i øster og vester 10 fag, 10 3/4 alen dyb, ege under- og fyrre over tømmer, murede vægge og steen tag til 
borgestue, mejeri, bryggers og kælder, med loft, vinduer og døre, en jern bilægger kakkelovn, en indmuret kobber 
kedel på en tønde og en jerngryde på ½ tønde, samt skorsten og bageovn af brændte sten.  350 Rdl. 
 
c) Et hus i øster for litra b. 12 fag, 10½ alen dyb, ege under- og fyrre over tømmer, murede vægge og stråtag, med loft, 
vinduer og døre til material- og vognhus.  240 Rdl. 
 
d) Ladehuset i sønder og nord, 35 fag, 18½ alen dyb, indvendigt 2 etager højt, ege under og fyrre overtømmer, 
murede vægge og stråtag.  800 Rdl. 
 
e) Et hus i sønder, 27 fag, 11 alen dyb, ege under- og fyrre overtømmer, dels murede og dels klinede vægge og stråtag 
til stald.  500 Rdl. 
 
f) Et hus i nord, 24 fag, 11 alen dyb, ege under- og fyrre overtømmer, dels murede og dels klinede vægge og stråtag, 
forbedret med nyt tømmer og tag.   240 Rdl. 
 
g) Et hus norden for litra b af nyt opført, 17 fag 8 alen dyb, ege under- og fyrre overtømmer, dels murede og dels 
klinede vægge og stråtag, til tørvehus .      270 Rdl. 
 
h) Et hus norden for gården 5 fag, 8 alen dyb, ege under- og fyrre overtømmer, murede vægge og stråtag til malt 
tørring.    80 Rdl. 
 
i) En vejr mølle, sønden for gården, bygget på stub af ege tømmer og brædde beklædning med et maleværk af 8te 
kvarters sten, alt i komplet stand, takseret for   600 Rdl. 
 
Siger firetusinde Rigsdaler  (4000 Rigsdaler) 
Er forsvarlig mod ildsfare, og som meldt en gårds bygninger fra a. til f. tilforn forsikret for 2110 Rigsdaler. 

 

 
 
1801   JOHAN JOHNSEN TJENTE HER 

 
 1804. Jørgen Christensen døde i 1804 og blev efterfulgt af sin enke, Kirstine Ilum, født Klitgaard. 
31/12 Kirstine  Ilum Klitgaard fik bevilling til at sidde i uskiftet bo efter sin mand Jørgen Kristensen.                
( Kjær Herred justitsprotokol 1821, fol. 854) 
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1805. I 1805 hørte  Østeraae Skov under Østeraae hovedgård og var 135 tdr. land, indhegnet og fredet. 
Begtrup beskrivelse over agerjorden. 
 
 

1806. En udskrift af avlsgården ejet af mad. Kristensen 6/5/-/1,  gods 41/1/1/  3/4.  Begtrup 6.186. 
Ludvig Bartholin Toxvard, forvalter. 
En uprivelegeret avlsgård ejet af madam kristensen , gård 6-5-0-1,  gods 41-1-1-1 ¾ , mølleskyld -1-0-1-0 
 

1809. Jens Gravlev, forpagter 

 
1810. Jørgen Christensens enke, Kirstine Ilum, sælger i 1810 til  løjt. Toft for 75.000 rdlr.                         
Kjær Hvetbo justitsprotokol  525, 1811. 

 

 
1811. Løjtnant Toft. Kjær Hvetbo justitsprotokol 525. 

 
1813. Løjt. Toft fik tilladelse til at indrette et grubeværk i Østeraae Mølle 
 

1818, 2/5. Købekontrakt hvorved forpagter Niels Nielsen har opkøbt af løjt. Tofts arvinger Østeraae + 
Mølle m.v.   Kjær Hvetbo justitsprotokol 579. Læst 8/5 1818.  
Niels Nielsen købte Broerholt i 1817. Tidligere forvalter på Bjørum. Gift med Anne Mikkelsdatter 

 
1820,  9/9.  Købekontrakt mellem Nielsen på Østeraae og Frederik Karl Buhl fra Lonsgaard ved 
Frederiksberg på Lolland om Østeraae med tillæggende ejendomme.                                                                  
Kjær Hvetbo  justitsprotokol 819. Læst 15/9. 

 
1820, 9/9. Købekontrakt hvorved Niels Nielsen sælger til Frederik Karl Buhl, Østeraae 9/1/1/1½ for 
19.200 Rbd. Sølv.  
Kopi ved auktionen 1821. (solgt uden fæstegods). Han opnåede ikke at få skøde på gården. 
 

1821. Lyst en del dokumenter ang. løjt. Tofts bo, forlig m.m. Kjær Herredes justitsprotokol 854 

Laurids Toft, løjtnant fik 1821 – efter sin død, skøde på østeraa. 

 
1821, 20/2. Skøde Kirstine Ilum til afdøde løjt. Tofts arvinger. Løjt. Ole Adolf Toft, herredsskriver Toft og 
propt. Aadel på Mors, Østeraae med gods. Kjær Hvetbo Herreds justitsprotokol 854 

 

1821, 20/2.  Skøde Kirstine Ilum, f. Klitgaard, enke efter prpt. Jørgen Kristensen, til arvingerne efter løjt. 
Toft (9/1/1/1½ , gods 38/6/-/2 3/4 ) for 33.750 Rbd. Sølv og nogle naturaliepræstationer. 
Købekontrakt var oprettet med afdøde i 7/8 1810, og købesummen var sat til 75.000 Rdl., men blev efter 
omskrivning som anført. Hun sælger fæstegodset. 
Udskrift af skøde og pantebogen ved auktion 1821. 

 

 
1821, 23/2. Læst bevilling for Jørgen Kristensens enke, Kirstine Ilum Klitgaard, fra Østeraae til at 
hensidde i uskiftet bo, dateret 31/12  1804, som adkomst for bemeldte enke på forbemeldte gård. 
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1821  Under den hårde landbrugskrise må enken Kirstine Ilum tage gården tilbage fra  Frederik Carl Buhl, 

og den videresælges derefter på auktion for 16.500 Rbd. sedler til Frederik Chr. Christensen (hendes søn) 
1821. Læst en del dokumenter ang. løjtnant Tofts bo (forlig m.m.) Kjær Hvetbo Justitsprotokol 854. 
1821, 11/4. På auktion som mad. Kristensen I Aalborg lod holde ifølge udlæg hos Nielsen af 27/7 1820. 

 
1821, 4/10. Skøde ved Auktionsretten til Frederik Christian Cristensen fra Aalborg (avlsgården Østeraae), 
læst 30/7 1824. På Østeraae avlsgård 9/1/1/1½  for kr. 165.000 rigsbanksedler. Kjær Hvetbo auk. 270. 

 
1822   10/5   FREDERIK CHR. KRISTENSEN (26 ÅR) GIFT MED MAREN BØNNELYCKE ( 23 ÅR) 

1823. Rasmus Richter forpagter Østeraae Mølle 

Østeraagaard i Hals Sogn. Den dannede sit eget ejerlav med 1a i Hals og 2a i Øster Hassing 

Engen 

Området vest for åen 

er Østeraagaards 
ejerlav 2a. Her lå der 
tidligere 5 
ejendomme, som 
kaldtes ”Østeraae 
Steder”, - den østligste 
hed Østeraae.  De er 
nu alle væk. På 
østsiden af åen, 
nordpå i ejerlavet, lå 3 
jordløse huse, hvis 
beboere arbejdede på 
Østeraae.                            
 
Helt nede ved fjorden 
lå Østeraae Mølle, der 
blev flyttet til Vadet 
omkring 1880. I selve 
åen var i 1688 en" 
liden Squatmølle, 
opbygget af tømmer 
og ler og med halm 
tag, som er ej 
anderledes end som 
en håndkværn, og som 
bruges til gårdens 
egen høst". (1688) 

Gården, beliggende øst for åen på matr. 

1a. I skoven er der et skovfogedhus og et 

hus inde ved Skovsøen. 

Skoven 

Børn:    Jørgen Peder f. 20/6  1823, Peder Bønnelykke f.23/1  1826, Kirstine f. 27/ 9  1824, Johanne Kirstine f. 25/2  1828, Margrethe f.10/1  1831.              
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1824. Lyst 30/7 1824. Han (Frederik ) udsteder obligationer til sin mor mad. Kristensen, Aalborg som 
betaling for gården.  Kjær Hvetbo justitsprotokol 105 

 
1824. Østeraae Mølle forpagtet af Peter Brinch Humlegaard 
 

1825, Prpt.  Jørgen Christensens enke, Kirstine Ilum, hun sælger samme år  Eget. Kirstine Ilum Klitgaard 
ejede Eget 1818 - 1825. 

 

1830. Østeraae. Jordene udsatte for skadeligt våd. Godset solgtes i 1815 til 9/1/-/-  ufrit og hoveripligtigt 

hartkorn. Er 160 tdr. land agerland inddelt i 10 marker af forskellig størrelse. Driften var grønjordshavre, 

gødebyg, rug,  stubbyg, havre med kløver.  Af naturen var jordene  gode, men de trængte til afvanding. 

1836. Østeraae Mølle ejet af Jens Grenius Andersen 

 

Callisen familien kommer til Østeraa 1836 - 1904 

 

 

 

 

 

 

 

1847   Den nye hovedbygning genopføres efter en brand. 

1850. Ejet af  Heinrich Chr. V. Callisen. Hartkorn jorden (gården) 22/6/1/-,   fæstegods -/5/2/2. 

1874,  17. April.  Død Heinrich Callisen, ejer af Østeraae.  Enke  22 htk. 

Heinrich Christian Wilhelm Callisen, født i Slesvig 3/9 1809. Død I Hals 17/4 1874. 

 Fader: Christian Friederich Callisen, Generalsuperintendant (biskop) I Slesvig, f. 20/2 1777 og  død 3/1 1861.                                                              

Moder: Johanne  Leonhardine Callisen, f. 27/7 1780 og d. 5/11 1855. 

Gift den 28/10 1836 med Elisabeth Birgitte Lund, født 1814 og død 8/5 1883. 

Hun var datter af sognepræst Thomas Lund i Dronninglund 

Ejer af Dronninglund Hovedgrd. I 1836 ? 

Ejer af Østeraaegaard fra 1836. 

Folketælling 1834: 

Fr. Chr. Kristensen, prpt. På Østeraa, 39 år gift med Maren Kristensen, f. Bønnelycke. Børn: Jørgen Peter 11,  Per Bønnelykke K. 9 år, Kirstine 

10 år, Johanne Kirstine 6 år, Margrethe 4 år.  Hans mor, der forsørges af ham (8 år enke, f. Klitgaard). Tjenestepige Hedevig Marie Lund 34 år 

og ugift. Husjomfru Johanne Borup  28 år og ugift. Huslærer Anders Torst, 25 år og ugift. 
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Christian Heinrich Friedrich Callisen 1875 - 1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1884. Østeraagaard brænder. (Fortalt af  tømrer Emil Gade fra Hals) 

Østeraagaard Mejeri bliver opbygget efter branden, og Emil Gades bedstefar Christian Gade, der var tømrer 

(f. 1856) var  som ung mand med til byggeriet. Stenene til genopbygningen blev sejlet hertil fra Mariager og 

sejlet ind til bredden på Gaaser vis i kåge af lokale, der ellers brugte disse til fiskeri. 

Tre Callisen sønner. 

Fra venstre: August Theodor Callisen 

Født 23. Sept. 1873, død 13. Nov.  1954. Han blev gift den 4. Juni  1901 med 

Vilhelmine Nyholm. Hun er født den 21. Sept. 1870 og døde den 25. Marts  

1948.               Efter faderens død var August en kort tid forvalter på Østeraae 

indtil den blev solgt til Jens Larsen Snekker i 1904. Derefter kom han til gården 

St. Løgtved ved Dronninglund. 

I midten: Emil Callisen, der kom til Rærupgaard 

Til Højre: Vilhelm Callisen, der kom til Vadum 

 

Christian  Heinrich Friederich Callisen, født den 21/1 1845 og 

død 9/12  1903. 

Gift den 1/10 1869 med Emilie Bentz, født 31/1 1848 og død 

den 15/2 1876. 
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Der var først en mejerigård liggende ned mod fjorden. Den er opført i folketællingen i 1870 på en ekstra 

liste under Gaaser, men Emil Gade mener, at hans far har sagt, at den lå et stykke øst for åen. 

Det nye mejeri var i brug indtil de store gårde sammen lavede et nyt fælles mejeri ved Springborg. Det 

drejede sig om gårdene Østeraagaard, Mølholt, Nørreskovgaard (Tofterne), Holtetgaard og Springborg.  

Den nye mejerist her hed Bertelsen, - en bror til Jens Chr. Bertelsen i Haven. Han havde været i Polen som 

mejerist. Han havde også arbejdet som købmandskarl hos købmand Nielsen. 

Der gik dengang en markvej derop fra Østeraagaard. Dette mejeri fortsatte indtil Holtet mejeri startede i 

1911. Herefter leverede Østeraa mælken til Hals mejeri. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1903, 8. December. Død Heinrich Christian Frederik Callisen til Østeraae,  født  21/1  1845, 58 år gl. 

1904.  10/11. Enken sælger Østeraae til gårdforpagter Jens Larsen Snekker med ca. 385 ha., deraf 135 
skov, 22 3/4 td. htk. for 180.000. Ugeskrift for landmænd 1904. 

 

1906. Jens Larsen Snekker sælger Østeraae  til Søren Chr. Nørgaard, Kongstedlund. Købsprisen er 

190.000 kr. Besætning medfølger. Hartkorn 22/5/2/2½, - ca. 700 tdr. land, - heraf  80 eng, 50 mose, 250 

skov. Ugeskrift for landmænd 1906 - 450. 

 
 
 

August Theodor Callisen og Vilhelmine 

Nyholm. 

Oplysninger og billeder af Callisen familien 

stammer fra slagteridirektør Jørgen 

Frederik Callisen i Fjerritslev. 
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Kilde. DANSKE GAARDE. Haandbog for det danske landbrug af J.C.B. la Cour, Aarhus 1906 - 1908 

Køberen  Søren Chr. Nørgaard er født på Vesløsgaard i 1878. 

 

Ejendomsvurdering: ejendomsskyld 120.000 kr. 
Brandassurance: Hovedbygning  18.500 kr.,  for avlsbygninger  84.062 kr.,  Besætning 38.050 kr., inventar 
7.500 kr. og avl 34.450 kr. 
Skat:Årlig ejendomsskylds skat 132 kr., Bidrag til amtsrepf. 374 kr., kommuneskat 665 kr, og tiende 220 kr.. 
 

Areal: ca. 700 tdr. land, deraf ager 300, eng 70, skov 260, mose 66 og have og gårdsplads 4 tdr. land.  
Drift: Gården drives af ejeren, der tillige driver og ejer Kongstedlund i Hellum Herred. 
Agermarken drives i en 8 marksdrift med: 1. grønjordsbyg, 2. rug, 3. roer, 4. havre, 5, 6, 7 og 8 kløver og 
græs. 
Jorden er let sandmuld med sandunderlag. 
 

Besætningen består for tiden af 100 køer, 60 stk. ungkvæg og kalve, 4 tyre, 22 heste, 7 plage og føl samt 5 
får. Sidste år solgtes ca. 150 fedesvin. Kvægbesætningen vedligeholdtes ved eget tillæg og er af jysk race. 
Mælkemængden var sidste år i gennemsnit ca. 4200 pund pr. ko. Mælken leveres til Hals mejeri. 
 

Folkehold: Det normale folkehold er 1 forvalter, 1 fodermester, 1 forkarl, 3 røgtere, 6 karle, 4 piger og 5 
daglejere. 
Til ejendommen hører 5 jordløse huse. 
 
 

1913   3/4. Østeraae er af godsejer J. Nørgaard solgt til prpt. Holm fra Liselund for 265.000 kr.  Handelen 

måtte imidlertid gå tilbage. Ugeskrift for landmænd 1913, 209. Nørgaard var fra Kongstedlund. 

1914, 5/3. Østeraae er solgt til forvalter Boldtsen for 187.000 kr. Der medfølger bygninger, besætning 

samt et areal på 350 tdr. land.  

Nørgaard beholder de til gården hørende skove samt en del af arealet (eng). 22 htk. Ugeskrift for 

landmænd 1914, 146. (han bor på Sommerlyst) 

1915. Skoven og Sommerlyst sælges  af Nørgaard til et konsortium af Gaaserboere. 
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Skoven. Fortalt til mig af Emil Gade, Hals, den 28. marts 

1985. 
Før Anders Nørgaard solgte Østeraae, havde han fraskilt Østeraae Skov 

(Sønderskoven), og den beholdt han selv og slog sig ned på Sommerlund 

(Sommerlyst). Det gik ham imidlertid ikke så godt økonomisk, og en tid 

efter solgte han skoven videre til et konsortium af gårdmænd fra 

Gaaser. Blandt folk fra Gaaser var der stor rift om at komme med, men 

blandt de toneangivende var man ikke meget for, at konsortiet skulle 

blive for stort, og en del, der ønskede at være med, blev holdt udenfor, 

og andre ønskede af andre grunde ikke at være med. 

I begyndelsen gik det godt. Ligesom ved de andre foreninger, 

Gåsehaven og Triøreforeningen, holdt man møder på skift hos 

medlemmerne, og en gang om året blev der også holdt møde på 

Sommerlyst, der jo hørte med til skoven.  

Hver sommer holdt man sommerfest i skoven, - på Sletten, og når 

medlemmerne  og indbudte venner festklædte og i feststemning drog af 

sted gennem byen til det grønne, kunne de, der ikke var med i konsortiet, kigge misundeligt efter de andre. 

Efter et stykke tid solgte man engjorden fra, den lå nord for skoven. Det var proprietær Thoustrup på 

Østeraae, der købte den. Thoustrup gik det for øvrigt skidt, idet han senere gik fallit. Det fortælles, at 

engjorden blev solgt for 80.000 kr, - næsten lige så meget, som gaaserboerne havde givet for hele skoven. 

Imidlertid kom der krisetider, og tonen begyndte så småt at få en anden lyd, og flere, bl.a. Fold Mads, 

forsøgte at slippe af med deres andele. Formand og kasserer for foreningen var proprietær Groes på Skrold. 

Han var en fin mand, og gaaserboerne så et stort lys i ham, og der var aldrig rigtig nogen kontrol med 

noget, - "Man snakkede bare om tingene", og sjokket var derfor ekstra stort, da Groes på et 

bestyrelsesmøde på Sommerlyst måtte meddele, at kassen var tom, -og at der hverken fandtes regnskab 

eller udgiftsbilag. 

Man må formode, at bølgerne på mødet har gået højt, og det endte 

med, at Fold Mads fra Brogården stod op og kaldte Groes for en 

kæltring. Hertil svarede Groes, at " Det er noget, som man kun kunne 

forvente af en mand som Dem, Mads Jensen". Så var munden lukket 

på Mads, og ingen af de andre gik videre med sagen. Enden på det 

hele blev, at skoven blev solgt til Volstedlund ( måske forpagtede han kun 

skoven, som blev afleveret igen, tømt for godt træ), og medlemmerne måtte betale 

underskuddet, - og det blev ikke helt lille. Flere var ved at gå fra deres 

gårde på grund heraf. (Møller Jensen, hvis far var med i konsortiet, 

har bekræftet denne udlægning af mødet). 

Fold Mads var ikke en af dem, der kom i økonomiske vanskeligheder, 

for selv om han var landsbyens "gavflab" og ikke særligt respekteret 

Enkelte medlemmer af konsortiet havde nok 

lugtet lunten før de andre, og det fortælles, at 

Fold Mads engang i en brandert tilbød en 

anden penge for at overtage hans andele. Det 

blev afslået, da man troede, han var for 

beruset til at vide, hvad han gjorde. Han var 

måske ikke helt så fuld, som man troede. 

I et brev af 23. august 1919 fortæller Kristian 

Mann sin søn Niels Mann, der er på højskole, 

at han har solgt sin andel af skoven til 

Selskabet. Salgsprisen er 3750 kr, hvilket 

betød en fortjeneste på 1600 kr. Faderen 

mente, det var en god handel og spurgte 

sønnen om hans mening. 

Købspris pr. andel har altså været 2150 kr. 

Min familie kom ikke med i konsortiet, men 

om det var, fordi man ikke kunne komme 

med, eller fordi man ikke ville, det er jeg ikke 

klar over.  

Min bedstefar var en forsigtig mand, der i 

tiden efter sin overtagelse af Nygaard i 1906, 

havde bygget lade, stuehus og heste- 

svinestald, og sandsynligvis har han ikke 

villet vove sig for langt ud. 

Min far har fortalt, at når de unge gik og 

hakkede roer og så de andre unge, 

feststemte mennesker cykle vinkende forbi 

på vej til skoven, så var de meget, meget 

misundelige og ville gerne have smidt 

roejernet for at været med. 

Da så krisen kom, og skoven måtte sælges og 

flere af konsortiets medlemmer kom i svær 

økonomisk klemme, så herskede der 

forståeligt nok en vis  skadefryd hos dem, 

der før måtte hakke roer. 



37 
 

af de andre, så var han en "dygtig stodder", og en af de mest velhavende i byen. 

Det fortælles, at Volstedlund var så ivrig efter at få fingre i skoven, at han bl.a. inviterede hele bestyrelsen 

på en våd frokost på en natklub i Aalborg, hvor Peder Olsen foreslog, at de skulle invitere et par "damer" 

hen til bordet. (jævnfør lydbånd af Johannes Justsen). 

Sommerlyst blev genopbygget af Gaaserboerne i 1935 efter en brand, og de forbyggede sig, og det har 

sikkert været medvirkende til de økonomiske problemer. Der findes rester af gammel bygning i haven foran 

stuehuset. Gaaserboerne var store i slavet, og der gik lang tid før de indstillede sig på, at de gode tider 

under 1. Verdenskrig var slut. Mange havde også et problem med stor tørst. (Fortalt af Chr. Madsens søster 

på Langeland, der voksede op på Sommerlyst) Hendes far fik tilbudt at købe skoven med Sommerlyst for 

100.000 kr, men han turde ikke, og blev i stedet forpagter af Sommerlyst. Det hele blev købt af konsul 

Marcussen fra Aalborg, der var direktør for C.W. Obel. Han havde i mange år haft jagten i skoven og det var 

ham, der byggede jagthuset/ i dag Skovgården. 

 

1916. 15½ tdr.  Konsortium: A. Andersen, Hvolbøl til Ørndrup, m. fl. (Gården uden skov) 

 

 

 

 

 

 

 

Folketælling 1916, Østeraagaard, opslag 126 

Kristian Hansen, f. 25/1  1880, inspektør, indkomst 1100 kr, formue 5000 kr og skat 60 kr. Kirsten Marie Hansen f. 4/3  1887, husmoder. Hans 

Edvard Hansen, f.4/6  1912, barn. Knud Helmer Hansen, f. 17/4  1914, barn. ? Hollesen, f. 4/10  1895, ung pige. Marie Frederikke ?, f. 2/2 

1900, ung pige. 

Lars Christian Pedersen, f. 25/4  1880, fodermester. Mariane Pedersen, f. 28/8  1877, husmoder. Petrea Pouline Petersen, f. 29/7  1899, 

tjenestepige. Dagny Cecilie Petersen, f. 30/12  1902, barn. Poul Mandrup Petersen, f. 1/10  1903, barn. Kirsten Marie Petersen, f. 22/9  1905, 

barn.  Helga Magdalene Petersen, f. 15/1  1909, barn. Valborg Mary Petersen, f. 15/7 1913, barn. Anne ?, f. 2/8  1914, barn. Dreng f. 16/12  

1915, barn. 

Peter Kristian Pedersen, f. 3/12  1890, tjenestekarl. Peter Martinus Nielsen, f. 26/6  1888, tjenestekarl. Thorvald Jens Christensen, f. 18/9  

1898, tjenestekarl. Jens Peter Christensen, f. 16/5   1892, tjenestekarl. Sofus Frederik Sørensen, f. 10/10  1894, tjenestekarl. Peter Larsen, f. 

10/3  1891, tjenestekarl. 

Mikkel Jepsen, f. 7/6  1876, husmand, indkomst 600 kr. 
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1917  Just Thousgaard med familie kommer til Østeraa 

Thousgaard holder ud til 1921, hvor han går fallit. 

 

 

 

Børnene fra venstre: Regnar, Gerald, Viveca og Eli.                                  Familien på terrassen.                 

              

Familien Thousgaard. 

Billedet er taget i 1925, 

efter familien er flyttet 

fra Østeraagaard. 

Fra venstre: 

Viveca ("Nønne"), fru 

Thousgaard, Regnar, Eli 

og hr. Thousgaard. 
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En efterårsdag i 1986, da jeg gik og arbejdede på 

gården, fik jeg besøg af en ældre herre og hans kone fra 

København. De sagde, at de havde hørt, at jeg 

interesserede mig for Østeraagaards historie, og at 

manden som dreng en overgang havde boet der med 

sin familie. 

Det blev til en lang snak, og nogle dage senere, modtog 

jeg et venligt brev med en del billeder og efterfølgende 

beskrivelse af livet på Østeraagaard i årene 1914 - 1921. 

Denne beskrivelse kan læses uredigeret på de næste 

sider. 

Familien Thousgaard var baptister og blev medlemmer 

af menigheden i Gandrup, og i de år familien opholdt sig 

på Østeraa, blev der afholdt mange sommerstævner 

her. 

JBL 

Billederne herunder er fra Thousgaard familiens album. 

Fra venstre. Thousgaard med Eli i  1914. I midten: Eli, 

Viveca og Gerald. Til højre: Viveca & Eli 1922. 
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Ang. Thousgaard familien på Østeraae. Fortalt af Karl Ladefoged Gaaser. 

Thousgaard havde en meget dårlig økonomi og var til sidst i desperat pengetrang. Han var meget religiøs, - baptist, men en dag viste han en 

meget lidt tiltalende side af sin karakter. 

En dag, da han var på vej til Aalborg, gik han ind til købmand Andersen i Gaaser  og bad om et lån på 1000 kr. Købmanden sagde nej, men 

Thousgaard blev ved og lånte til sidst nogle hundrede kroner. Derefter kørte han op til købmanden på Holtet, hvor det samme gentog sig. Da 

han senere samme dag kom til Aalborg, erklærede han sig konkurs, og ingen af de to købmænd så nogensinde deres penge igen.  

Efter familien havde forladt Østeraae, ernærede Thousgaard sig en tid som vejarbejder. 

Gaaser den24/11 1986.  JBL. 
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Gårdspladsen set fra syd med den store port. Den nuværende vej gik gennem denne port. Laden var så 
lang, at billedet måtte tages i to dele og derefter sættes sammen. 

Folkehold på Østeraagaard ca. 1920. Billedet er lånt af Jens Peter Nielsen, Gandrup. Han var medlem af baptistmenigheden, og han har 

også identificeret personerne. 

Bagerste række fra venstre:  1)Alfred Andersen, boede i Bjerregaards ejendom på Mølholtvej. 2) Carl Jensen, boede på Mølholtvej.      

3) Børste. 4) Peder Christensen, hans forældre boede sønden for Gandrup. 5) Børste. 6) Murermester Bager fra Hals. 7) Børste. 

Forrest fra venstre: 1) Mille Oldenborg, datter af post Oldenborg i Hals. 2) Jens Peter Nielsen, stedsøn af Lars Hansen, Holtet. 3) Mary 

Sørensen, datter af smed Sørensen i Gaaser. Hun led af tuberkulose. 4) Niels Peter Nielsen, fra Sønderskoven ved Måholt.  5) Anna 

Oldenborg, søster til Mille. 6 + 7 ) Fodermesterens børn, han hed Niels Pedersen. 8) Proprietærens søn, han hed Thousgaard. 9)  Fru 

Thousgaards søster Alma. 
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Stuehus med folkehold opstillet. Foran ses dammen midt på gårdspladsen og til højre ses Mejeriet. 
Bygningen til venstre er vognhuset. 

 
 
 

 
 
Østeraaegaard set fra fjorden. 
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Østeraaegaard set fra sydøst. 

 
 
 
1921.  Efter fallitten  bliver den nye ejer  C. F. de Neergaard, der sælger videre til  Andreas Grue i 1925 

1925  Østeraae købes af Andreas Grue  
Kilde: DANSKE GAARDE I TEKST OG BILLEDER 1924 af J. Jespersen, bind 2 

Ejendomsskyld 170.000 kr. Jordværdi 87.800 kr. Hartk. 17 tdr. 5 Skp. 1 Fdk. ½ Alb. Samlet areal 231½ Hekt., deraf 

Ager 174 3/4, Eng 13 1/4, Skov 7 1/4, Mose 33, Have og gårdsplads 2 1/4, andre arealer 1. Brandassurance for 

bygninger 204.000 kr. 

 

I 1928 udstykkede Grue gården, ved hvilken lejlighed der oprettedes 24 statshusmandsbrug.                  

Et( hovedmatriklen 1a)  med 12,5 ha, 23 med 8,3 - 11 ha. samt 3 huse af samme størrelse, men uden 

statslån. 

Hvad der senere skete med Østeraagaard vil blive beskrevet i mit næste lille hefte, 

der kommer til at   hedde ”Østeraagaard  efter udstykningen  1928”. 

Folketælling 1925, Østeraagaard, opslag 141 og 142 

Karl Kristensen, f. 1892, fodermester. Laurine Kristensen, f. 1895, husmoder. Helga Kristensen, f. 1917 i Hals, barn. Karla Kristensen, f. 1916 i 

Ulsted, barn. Ingeborg Kristensen, f. 1925 i Ø. Hass., barn. 

Ejner Jensen, f. 31/1 1904, tjenestekarl. Johannes Michailsen, f. ½  1901, tjenestekarl. Martinus Nielsen, f. 11/1  1898, tjenestekarl. Peter 

Andreas Nielsen, f. 6/1  1904, tjenestekarl. Karl Kristensen, f. 18/8  1901, tjenestekarl. Niels Thomsen, f. 30/4  1897, staldkarl. Svend Andersen, f. 

4/2  1903, forvalter. Margrethe Grønnebæk, f. 5/7  1901, husjomfru. Astrid Thorsen ?, f. 1901, tjenestepige. 


