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Forside:
1) Gårdspladsen på Østeraagaard i slutningen af 1800 tallet. Stuehuset set fra nord med
folkehold. Mejeriet i højre side af billedet og vognhuset til venstre. I midten ses dammen til
vanding af kvæget.
2) Gårdspladsen set fra syd. I midten af laden er porten, der lå, hvor vejen er i dag. Til venstre er
kostalden.
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Østeraagaard efter 1928
Den vejfarende, der kører mellem Gaaser og Hals, kommer på sin vej forbi et lille, uanseeligt sted, der hedder
Østeraagaard. Det ligger på sydsiden af vejen , på østsiden af vandløbet Østeraa, hvor Sønderskovvej møder
Mølholtvej. Fra landevejen ser det ikke ud af noget særligt, - kun et par store staldbygninger med tilhørende
gylletanke. Først når man drejer fra og kører ind, kan man godt se, at der er noget helt specielt ved anlægget og
mønsteret af bygningerne. De 5 små husmandssteder her ligner slet ikke de andre langs Sønderskovvej og
Mølholtvej, og det er de heller ikke, - det er simpelthen resterne af den gamle hovedgård, der voksede sig stor i
1700 tallet og endte med at opsluge næsten hele Gaaser, samt en del af Holtet, som fæstegods.

Området set fra luften 2013
Den røde markering viser hvor den gamle hovedgård lå. Diagonalt mod højre i billedet ses Mølholtvej med de 8 nye
ensbyggede husmandssteder på østsiden af vejen. På vestsiden af åen ses de 3 ældre steder. Øverst til højre i
billedet ses stedet "Himmerig", der også en overgang kaldtes "Skovly".
De 2 steder på Sønderskovvej vest for åen ses ikke på kortet, og det samme gælder de 8 steder øst for åen mod
Hals.
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Østeraagaard efter
udstykningen
Ved udstykningen i 1928 blev Østeraagaard fuldstændigt "slagtet". Hovedbygningen blev revet ned, og af
materialerne fra nedrivningen opførte bygmester Svend Maahn fra Hals "Villa Marie" på Østergade i Hals. Den
kæmpestore lade med porten i midten forsvandt helt, og de to sidelænger og mejeriet blev omdannet til 5
husmandssteder, - og disse kaldes efterfølgende "Gården".
På Sønderskovvej kom der 2 husmandssteder på vestsiden af åen, og mod øst gennem skoven kom der 8.
Mod nord langs Mølholtvej kom der 8, - 7 udstykket fra Østeraagaard og 1 med jord fra Øster Toftegaard og
Bødkergaard.
Hertil kom de 3 gamle steder på vestsiden af åen samt "Himmerige", der startedes tidligere ved køb af et lille stykke
jord fra Bødkergaard. Adressen på de nye husmandssteder hed i gamle dage, før de nye vejnumre, Østerågårds
Mark. Gennem Sønderskoven mod Hals byggedes på sydsiden af vejen 8 husmandssteder.
Herudover blev der i 1932 bygget ny købmandsbutik og i 1950erne en bungalow på den anden side af åen. Fra
gammel tid var der 2 huse i skoven, Skovfogedhuset, også kaldet polakhuset/soldaterhuset, senere Skovgården, og
længere inde i skoven ved skovsøen ligeledes et lille hus, der nu er forsvundet (Skov Jakob byggede kåge her) ifølge
Agathe Thomsen.
Da Marinus Sørensen solgte matr. 1s, beholdt han en skovparcel på 6 tdr. land, hvorpå han byggede bungalowen ,
Egelund.
Ejendommen Sønderskovvej 161, matr. 2 L, hører også til Østeraagaard ejerlav, men er ikke en del af udstykningen.
Det er den gamle ejendom, matr. 2b, der forhen lå længere nede mod vandet men som senere er flyttet op til
landevejen.
Bortset fra "Gården" blev de nye ejendomme alle bygget efter samme model, - nemlig som en vinkelbygning, hvor
beboelse og driftsbygning hang sammen. Enkelte fik dog særskilt stuehus.
Det var kun ganske enkelte af de nye husmænd, der startede i 1928, der klarede sig gennem krisen i 30erne. En stor
del gik fallit og måtte se stedet gå på tvangsauktion, hvor næste hold så kunne tage over for ganske få penge.
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Gammelt udskiftningskort, der viser planlægningen af de nye husmandssteder.

5

"Gården" med 5 husmandsbrug.
Disse bygninger stammer fra 1874, hvor gården blev genopbygget efter en stor brand.

Sønderskovvej 145
"Birkely" m. 1 t
Sønderskovvej 147, m. 1v

"Aatoften"
Sønderskovvej 153
Den gamle kostald.
matr. 1s

Sønderskovvej 149 Den
gamle Hovedmatr. 1a

Mejeriet, m. 1u
Her lå det
gamle stuehus

1) Aatoften: Sønderskovvej 153. matr. 1s.
Folketællingen af 1930 viser, at

stedet på det tidspunkt endnu ikke var beboeligt, og at ejeren, Marinus Sørensen,

endnu ikke var flyttet ind.
Folketællingen 1940: Søren Chr.
Marinus Sørensen f. 19/12 1886 i
Nr. Kongerslev, husmand og
murermester, gift den 7/10 1918
med Anna Kirstine Katrine f. 16/8
1894 i Hellum. Lily Erika f. 10/1
1921 på Læsø, Svend Erik f. 9/12
1922, lærling snedker, Johannes f.
22/10 1918 i Nr. Kongerslev,
lærling, murer, Karen Inger f. 8/12
1927 i Hals.

Marinus Sørensen med familie. 1 fra højre Marinus, 3 hans kone Kristine og 4 datteren Karen f. 1927. Marinus gik altid med spidse træsko.
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Marinus og familie var i mellemtiden logerende i Vognhuset, matr. 1a, hos svogeren Kristian Eriksen, indtil deres
eget sted "Aatoften", matr. 1s, var færdigt, hvorefter familien flyttede hertil. Svogeren, Kristen Eriksen, indrettede
her i en stue den første primitive høkerbutik, indtil han året efter købte en lille grund, matr. 2v, på den anden side
af åen. Her byggede Marinus Sørensen den nye købmandsbutik, der kort tid efter blev solgt videre til Søren
Bertelsen og Karl Mann.

Dette sted, "Aatoften", bestod af den vestre længe af den gamle hovedgård. Her var forhen den gamle kostald, hvor
sydenden nu efterhånden blev omdannet til beboelse, og den nordlige del forblev kostald og lade. I en stue blev der i
1932 åbnet en høkerbutik af Christian Eriksen, der var den første ejer og svoger til den næste ejer af stedet, der hed
Marinus Sørensen (murermester). Da Marinus senere solgte, beholdt han en parcel, 1au, i skoven på ca. 6 tdr. land,
hvor han byggede en bungalow til sig selv, der fik navnet "Egelund".
Marinus Sørensen var ikke rigtig landmand og hans hovedbeskæftigelse var som murermester. Hans datter Karen
Windelborg, Hals, har fortalt, at det var ham der opførte en del af nye statsejendomme, og det var også ham, der stod
for bygningen af den nye bro over Østeråen omkr. 1935.
Omkring 1950 hed ejeren af Aatoften Niels Astrup
Den næste ejer hed Johan Hansen, og han efterfulgtes 11. december 1955 af Jens og Helga Ettrup. De fik børnene
Niels Egon, Ejner og Holger.
I begyndelsen havde ejendommen 28 tdr. land, hvoraf 2 var mose. Normal besætning i 1956 var 8 køer, 7
ungkreaturer, 2 heste, 2 søer og 14 svin. Ejendomsskyld var 17.000,00 kr.
Holger Ettrup overtog stedet efter sine forældre, men solgte efter en del år videre, og efter flere ejere kom stedet til
Kurt Overgaard og derefter kom en hollandsk kvægbonde, Johannes van Horsens, der genkøbte en stor del af jorden
fra den gamle Østeraagaard, således at ejendommen efterhånden kom op på ca. 65 ha. Han byggede også store, nye
gylletanke og staldbygninger. I 2007 blev den solgt videre til Torben Nielsen på Bødkergaard, således at de 2 gårde nu
drives sammen, og beboelsen er udlejet..
Karen Windelborg f. Sørensen fortæller senere i beretningen om sin barndom på Aatoften og i Egelund.

2) Mejeriet: Sønderskovvej 151, matr.1 u
I dag ejet af Ester Larsen

Syd for den vestre længe lå mejeriet, der er opført i
1874. Det ophørte med at være mejeri, da de store
gårde lavede et fælles mejeri ved Mølholt. Det holdt
dog ikke længe og blev snart nedlagt, da Holtet
Andelsmejeri i 1911 blev bygget for hele egnen.
Østeraagaard leverede herefter sin mælk til Hals.
Mejeriet blev nu omdannet til husmandssted, og i
stuen mod sydøst var der under krigen skolestue for
børnene på Østeraa. Lærerne var Frk. Groes fra
Skrold og Fru Marcussen fra Gaaser skole.
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Folketællingen i 1930 fortæller, at ejeren hed Otto Bendtsen, f. 7/5 1897 i Bislev. Han var gift med Hilma, f. 6/6 1897.
De havde 7 børn: Nina, f. 28/2 1919, Gunnar og Erik. Dagny, f. 3/5 1925. Lily, f. 4/8 1926. Rigmor, f. 19/2 1929. Jørgen,
f. 19/5 1930. Desuden var der et logerende ægtepar, Gotfred, f. 16/6 1860 i Ø.Hassing & Anna Olsen, f. 11/11 1889 i
Hvilsom.
Folketællingen 1940: Hans Thorvald Hansen f. 31/5 1895 i Sulsted Aistrup, husmand. Han blev 20/9 1918 gift med
Maren Hansen f. 12/4 1895 i Dronninglund. Børn: Chr. Peter Hansen 20/5 1920 Jetsmark, skovarbejder. Aksel Hansen
f. 25/4 1927 i Farstrup. Arne Hansen f. 23/3 1935 i Hals. Arne var et barnebarn, der blev opfostret hos dem. Han blev
aldrig kaldt andet end ”Vor Arne”.
Den 1. marts 1953 købtes stedet af Richard Vagner Jeppesen. Til ejendommen hørte dengang 17 tdr. land, der gik ned
mod fjorden, og under højvande kunne al jorden stå under vand. Normal besætning var i 1956 5 køer, 3 ungkreaturer,
2 heste, 40 høns, 2 søer og 12 svin.
Sidst i 60erne hed ejeren familien Hjort, der solgte til murer og pelsdyravler Villy Jensen i naboejendommen, matr. 1a,
hvorefter den udlejedes og senere solgtes til "2 Tuborg", hvis enke, Ester Larsen, ejer stedet i dag.
I dag er der opført en lille hestestald, hvor der holdes travheste.

3) Birkely: Sønderskovvej 145, matr. 1 t.
Nuværende ejer: Nicki Juul Christensen & Sharon - Talbot Talbot .Skøde 21/11 2009.
Første ejer hed ifølge folketællingen Obel Steffensen, f. 30/12 1893 i Jerslev. Han var gift med Petra, f. 19/2 1902 i
Ørum. De havde 6 børn: 1) Ejner, f. 22/5 1921 i Frejlev. 2) Erik, f. 15/9 1923 i Frejlev. 3) Ebba, f. 5/1 1926 i Frejlev. 4)
Toft, f. 3/6 1927 i Frejlev. 5) Betty, f. 6/8 1928 i Frejlev. 6) Dreng, f. 14/6 1930 på stedet.
Obel Steffensen solgte efter 4 års ejerskab i 1932 til Holger Gade f. 21/5 1899, gift 29/5 1925 med Signe Gade f.
3/1 1901. Holger havde indtil da været bestyrer for faderen, tømrermester Kristian Gade, på dennes ejendom
(m. 24a) i Gaaser.
Holger Gade drænede og merglede i årene 1936 - 37 jorden og opførte i 1954 hønsehus og svinestald. Udover
arbejdet med jorden kørte Holger Gade tillige alt træ ud af Hals Sønderskov og havde haft denne beskæftigelse siden
1932. Han var meget stolt over sit hestespand, og han lagde ikke skjul på det.
I ægteskabet var der 5 børn: Karl f. 15/10 1919 i Hals, Grethe f. 27/11 1925 i Hals, Ellen f. 20/7 1927 ØH, Knud f. 4/7
1929 ØH og Karen f. 1/7 1933 i Hals.
Til ejendommen hørte i 1956 et areal på 18 tdr. land, og normal besætning var dengang 6 køer, 4 ungkreaturer, 2
heste, 70 høns og 20 svin. Ejendomsskyld var 14.000,00 kr.
Holger Gade efterfulgtes i 1966 af sønnen Knud, der foruden landbruget kørte mælkevogn og varetur for købmand
Bertelsen. Han solgte i 1999 til den hollandske kvægbonde Johannes van Horsen, der lagde det meste af jorden ind
under sin egen naboejendom, Aatoften, hvorefter husene med 2 ha. videresolgtes til tømrermester Kristian
Kristensen, der renoverede ejendommen og derefter solgte den videre. Derefter skiftedes ejere flere gange.
Denne ejendom har fritliggende stuehus.
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4) Sønderskovvej 147, matr. 1v
Nuværende ejer: Peter & Henriette Andersen efter 1997.

Første ejer hed ifølge folketælling 1930 Lars Kær Nielsen, f. 7/1 1896 i Lindholm. Han var gift med Anna, f. 15/3 1902
på Gjøl. De havde 6 børn, der alle var født i Restrup. 1) Jens, f. 1/3 1920. 2) Martin, f. 24/6 1922. 3) Verner, f. 15/11
1923. 4) Poul, f. 12/2 1925. 5) Elly 23/8 1926. 6) Knud 12/12 1927.
Folketælling 1940: Niels Åge Jensen f. 24/12 1916 i Ulsted, landbr. , husmand. Karen Madsine Madsen f. 17/11 1919 i
Vadum, husbestyrerinde.
Omkring slutningen af krigen og et par år derefter boede her Ellen og Karl Michelsen. I 1950erne hed ejeren Aksel
Jeppesen, der den 1. Maj 1956 solgte ejendommen til Kai og Ellen Jensen.
Til ejendommen hørte dengang et areal på 19 tdr. land, og normal besætning i 1956 var 5 køer, 5 ungkreaturer, 2
heste, 50 høns og 20 svin. Bygningen er fra det oprindelige Østeraagaard, men er siden moderniseret.
Ejendomsskyld var 14.000 kr. Kai Jensen ejede tidligere i 4 år en ejendom på Mølholt.
Senere ejere:
Fru Aloisia Seetzberg fra København. Hun solgte i 1964 til Else og Frans Jensen. Disse solgte videre til Hollænderen
Johannes van Horsen, der beholdt størsteparten af jorden og derefter i 1997 solgte husene med 3 tdr. land videre til
Henriette og Peter Andersen. (Henriette er barnebarn af "Amerikaneren", der engang boede i "Himmerige". Se hendes
beretning om bedstefaderen).

5) Sønderskovvej 149, matr. 1a & 2g (Den gamle
hovedmatrikel) "Vognhuset"
Nuværende ejer: Jørgen Dahl og Pia Hilgaard.
Hertil flyttede familierne familierne Eriksen og Sørensen i 1926. Kristen Eriksen som ejer og svogeren Marinus
Sørensen med familie som logerende.
I folketællingen 1930 står følgende:
Kristian Eriksen, f. 14/6 1897 i Hellum, landmand og ejer.
Marinus Sørensen, f. 19/12 1886 i Kongerslev, logerende.
Kirstine Sørensen, f. 16/8 1894 i Hellum, husmor.
Karl Sørensen, f. 8/1 1914 i Kongerslev, barn.
Johannes Sørensen, f. 22/10 1918 i Kongerslev, barn.
Lily Sørensen, f. 10/1 1921 i Vesterø, barn.
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Svend Sørensen, f. 8/2 1922 i Vesterø.
Karen Sørensen, f. 8/12 1927 i Hals (Østeraagaard).
Medens Marinus boede til leje her, arbejdede ham på at gøre "Aatoften", m. 1s, beboelig. Det var gårdens gamle
kostald og har sikkert været noget af en udfordring. Da det var sket, flyttede han og familien hertil. Kristian Eriksen
indrettede høkerbutik i en stue her og lod senere bygge ny forretning på den anden side af åen. Næste ejer af
"Vognhuset" var Karl Sørensen, der var ældste søn af Marinus Sørensen.
Folketælling 1940: Otto Bak f. 17/8 1898 ØH. Gift 3/8 1940 med Signe f. 19/2 1911. Niels Erik f. 19/4 1930 i Hals. De
kom hertil efter fallitten på deres første sted, "Håbet", Sønderskovvej 127. Senere flyttede de til Holmsminde,
Sønderskovvej 167, idet de byttede med Thomas Nielsen & Katrine, der flyttede hertil, inden de senere flyttede til
København.
Herefter boede der en ung mand fra Filipinerne her. Han hed Benjamin. Senere beboedes stedet af murer Villy Jensen
og Karin, der udover murervirksomheden også drev minkfarm på stedet.
I dag ejes stedet af Pia Hilgaard & Jørgen Dahl, der købte stedet med ca. 6 tdr. land i 1998 af Villy Jensen. Her startede
de et skolebehandlingstilbud for børn, der ikke kunne rummes indenfor et normalt skoleforløb. Det drejede sig om en
dagskole, som i de 13 år, den bestod, havde god søgning. Der var som regel 7 - 8 elever ad gangen.
I dag, 2014, er skolen lukket, og "Vognhuset" fungerer nu igen udelukkende som privat beboelse.

Sønderskovvej 174, 170 og 161 (vest for åen)

Sønderskovvej 174, matr. 2u
Nuværende ejer er Johannes og Merete Langgaard Larsen,
der i 1971 overtog stedet efter Knud Jensen. Der drives i dag
smedeforretning fra stedet, og jorden nord for vejen er for
en del år siden tilplantet med juletræer, og området er i dag
sprunget i skov.
Ejendommen blev først ejet af Holger og Lise Bjørnlund, der
gik fallit og efterfulgtes af Lars Olsen, der igen i 1954 solgte
til Jens Sørensen. Derefter Knud Jensen.
Til Ejendommen hørte i 1956 et areal på 16 tdr. land, hvoraf 2 tdr. land var mose. Ejendomsskyld var 16.000 kr.
Normal besætning var dengang 5 køer, 3 ungkreaturer, 2 heste, 15 svin og høns.
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Sønderskovvej 170, matr. 2a.

"Aagaard"
Ejendommen er placeret tæt på det sted, hvor
helgården Østeraae lå i gamle dage for mere end 300
år siden (syd for vejen), og den har igen fået det
gamle hovedmatr. Nr. 2a. (tidligere havde
ejendommen Mølholtvej 36 det matr. nr.)

De nye ejere, Alf og John Aagaard Sommer, der er pensionerede frisørmestre fra Frederiksberg, har givet stedet
navnet "Herregården".
Hans Pedersen ejede i mange år ejendommen, som han købte af Søren og Johanne Svendsen (murer Andreas
Svendsens far). Her holdt man i 1950erne søndagsskole. Hans havde været i Amerika som ung. Efter ham kom
Svend (Ringer Svend) og Ella Christensen, der tidligere havde boet i den gamle skole ved fjorden. De solgte
landbrugsjorden fra til Jens Peter Kristjansen i Lille Østergaard (m.33h). Svend Christensen efterfulgtes af sønnen,
tømrermester Christian Christensen, der efter en gennemgribende renovering solgte videre til de nuværende ejere i
2005.

matr. 2 l, Sønderskovvej 161
Nuværende ejere: Murermester Søren Nielsen f. 10/7 1963 & Helle Nielsen f. 9/4 1964.

Denne ejendom hed tidligere 2b og var
et af de gamle "Østeraae Steder".
I gammel tid lå den meget nærmere
fjorden men blev så siden flyttet op til
landevejen. I dag hører der ca. 15 ha. til
ejendommen.
Billedet er en "Skryds tegning" fra tiden før branden.
Af Folketællingerne fremgår at ejendommen tidligere beboedes af: 1787 husmand Poul Sørensen & Birgitte
Pedersdatter. 1834 husmand og møller Chresten Jensen & og Maren Nielsdatter m. familie ( 6 pers.). Fra 1855 er han
ikke mere møller men kun husmand. 1870 svigersøn Jens Jacob Carlsen & Christine Christensen + 3 børn og
svigerforældre på aftægt, - han kaldes nu gårdejer. 1890 gårdejer Laurits Peter Nielsen & Margrethe Thomsen Klem +
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1 barn (Thomas Nielsen). 1916 Marinus & Bertha Pedersen + 3 børn. 1921 Ejendommen ved fjorden er væk. 1925
Peder K. Bærentsen & Kirstine + 3 børn (denne familie stammede fra den gamle skole ved fjorden i Gaaser. En datter
giftede sig med den næste ejer) . Omkring 1940 Ejner Pedersen fra Fyn. Omkring 1950 Theodor Mortensen. Omkring
1965 Børge & Bente Nielsen. Derefter Søren & Helle Nielsen.
Se Ejlert Højs beretning om Ejner Pedersen og den tyske desertør senere i beretningen.

”Lille Østeraagaard”,
også kaldet ”Ladefogedstedet”
matr. 2e, Gaaser Engvej 1o

Nuværende ejere: Vagn Kvist Jensen f. 20/3 1957 & Lillian Jensen f. 22/12 1960

(Bindingsværket er her på billede fra 1950erne dækket af kalk og puds men er senere blevet fremdraget. Ligeledes er der i dag
port med indkørsel gennem laden)

Denne gamle firlængede bindingsværksejendom er også et af de gamle "Østeraae Steder". I folketællingen af 1801
hedder fæsteren Jens Pedersen, der benævnes som "bonde og husmand". Hans kone hed Kirsten Christensdatter og
barnet (5) Maren Jensdatter. 1834 Peder Hansen med konen Karen Hansdatter. De lever af deres jordlod. Her bor også
deres søn(37) Hans Pedersen og dennes datter(4) Maren Hansdatter. 1840 Hans Pedersen og Mette Marie
Andersdatter(25). Deres børn Peder Christian(4) og Maren(10). Herudover bor også enken Karen Hansdatter(70), der
er mandens mor. I 1850 bor samme familie her, men sønnen Niels Christian (2) er kommet til. Stedet er ikke selveje,
men hører stadig under Østeraagaard. Hans Pedersen er måske ladefoged der, for sønnerne Anders og Niels tager
senere familienavnet Ladefoged. 1855 samme familie med ny datter, Karen Cathrine (5). Ejendommen er nu selveje.
1860 samme familie men kun de 2 yngste børn hjemme. I 1870 er ejeren Peder Chr. Hansen, ældste søn af Hans
Pedersen. Han bor sammen med kone, 3 børn og sin gamle moder. Konen Caroline Bentsen er fra København, men
der har han sikkert ikke mødt hende, da alle børnene er født i sognet. Det er sikkert foregået på Østeraagaard, hvor
der ofte var tjenestefolk langvejs fra, bl.a. Sverige og København. 1880 samme familie men nu med 4 børn. 1890
samme familie, men nu kun med 2 børn hjemme (Peder Ladefoged og konen mejerske på Østeraagaard). 1901 samme
familie. Nu kaldes han gårdejer, blev gift i 1860, og konen kom til sognet i 1840. 1906 er der en ny familie på stedet, Thomas Peter Nielsen med kone og 6 børn. 1911 og igen i 1916 en ny familie Niels Mogensen med kone og 4 børn.
1921 hedder ejeren Niels Nielsen, der bor her med hustru Sørine og 8 børn. De kom fra Hvorup. En af døtrene, Signe,
blev gift med Otto Bak.
I 1931 blev gården købt af Laurits Pedersen Gade f. 11/7 1905. Han var gift med Othelia Gade f. Andersen fra
Dronninglund. Hun er født 26/2 1902. Arealet var dengang 30 tdr. land mark og eng, hvoraf en del var merglet. Laurids
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forøgede besætningen fra 2 heste, 3 køer og 2 svin til 3 jydske heste, 7 køer og 4 ungkreaturer af R. d. M. samt 19 svin.
Stuehuset er opført omkring 1845, kostalden er bygget 1931, hestestald og lade er restaurede og tilbyggede i 1931.
Efter Laurids Gade kom der flere forskellige ejere bl.a Agnar & Helga Larsen og senere Bjarne & Lisbeth Ryge. Jorden
var da blevet frasolgt. Nuværende ejere er Vagn & Lillian Kvist Jensen

Sønderskovvej 155, matr. 2v
Købmandsbutikken på Østeraagaard blev åbnet i 1932, da der med udstykningen af Hovedgården kom så mange
nye husmandsfamilier med store børneflokke, at der blev grundlag for en ny forretning. Indtil da havde der kun
været en forretning vester i Gaaser.
Den allerførste primitive butik blev åbnet i stuen hos Marinus Sørensen i naboejendommen "Aatoften" på den
anden side af åen. Det var hans svoger Christian Eriksen, der her forsøgte sig med en høkerbutik. Han købte dog
straks efter en lille grund i svinget på vestsiden af åen, matr. 2v, hvor han opførte den nye købmandshandel.
Murermester var Marinus Sørensen.
Kort efter opførelsen solgtes butikken videre til købmand Bertelsen, der i begyndelsen var kompagnon med Karl
Mann. Efter et stykke tid trak Karl Mann sig ud og blev landmand på Holtet, og Bertelsen fortsatte alene sammen
med en kommis.
Bertelsen havde haft sin læretid hos købmand Andersen i
Vester Gaaser.
I ægteskabet var der 3 børn: Oluf, Britta og Frede
Butikken eksisterede i mange år, men da Bertelsen og
hans kone "Musse" nåede pensionsalderen, var
kundegrundlaget blevet for lille til at butikken kunne
sælges videre til en ny købmand, og ejendommen blev
solgt til privat beboelse. Der har siden været flere ejere,
og den nuværende er Kirsten Willis, der udlejer stedet.
De 2 kompagnoner Søren og Karl var ved overtagelsen begge ugifte, og Ella kom som husbestyrerinde. Karl giftede
sig med Ella og købte ejendom på Holtet, hvorefter kompagniskabet ophørte. Bertelsen fik sig så en ny
husbestyrerinde, Musse, men efter et stykke tid rejste hun hjem til Sønderjylland. Herfra sendte hun brev til Søren,
at hun var med barn. Så hun kom tilbage, og de blev gift. Det viste sig dog, at det ikke passede med graviditeten.
Den kom noget senere med sønnen Oluf (Fortalt af Ejlert Høj).
Om købmandsbutikkerne i Gaaser kan læses i heftet "Høkere & købmænd i Gaaser", Gaaser By 10. Det findes på
Biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv i Hals. Skrevet af Jørn Bladsgaard Larsen, Gaaser, hos hvem heftet også kan
rekvireres.
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På østsiden af åen.
Sønderskovvej 166, matr. 1av ”Villa Tryk”
Ejes i dag af sønnen Ole Tryk.
Bygget af murermester Marinus Sørensen omkring 1950 til Anders & Asta Tryk. Tryk havde indtil da boet i baghuset
på Egelund, idet han arbejdede som murerarbejdsmand og håndlanger for Marinus.

Sønderskovvej 158, "Egelund", matr. 1au + 1bs (på sydsiden af vejen)
Nuværende ejer: Pia & Terje Sæther, der købte stedet af Niels Christensen i 2010.

Marinus Sørensen, gift med

Kristine, var murermester

og tidligere ejer af "Aatoften" matr. 1s. Han beholdt en
parcel, 1 au, med 6 tdr. skov, da Aatoften solgtes. Herpå
byggede han ejendommen "Egelund" i 1943. Marinus
Sørensen byggede først baghuset og her boede Anders
Tryk i en del år, inden Marinus byggede et andet hus til
ham ved åen. Tryk arbejde hos ham som arbejdsmand
og håndlanger.
I 1950erne satte ejeren Børge Pedersen, "Skryds
Børge", en ishytte på stedet, hvor ungdommen på
hjemvejen fra fodboldkampene på "Sletten" gjorde holdt.
Ejeren i slutningen af 60erne hed fru Rødslet. Hun stammede fra gården Rødslet, der blev fjernet, da lufthavnen
blev udvidet af tyskerne under besættelsen.
Næste ejer var Niels Christensen, der er søn fra naboejendommen "Overgaard". Han solgte i 2010 til nuværende
ejer.

"Krogen", Sønderskovvej 137, matr. nr. 1x
I dag ejet af Peter Andersen, der har haft stedet siden 2005.
Første ejer i 1928 var Niels Olsen, f.18/2 1881 i Orbæk. Han var gift med Lysine, f. 2/5 1879 i Frørup. Der var
plejebarnet Henry, f. 8/3 1908 i Magleby.
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I 1938 solgtes ejendommen til Niels Otto Jeppesen f. 4/12 1919 i Ulsted, gift 23/4 1940 med Klara Jeppesen f. 14/3
1908 i Farstrup. De havde sønnen Rudolf f. 14/7 1940.
I dec. 1968 solgtes ejendommen videre til Erik Marcussen, der på det tidspunkt begyndte at opkøbe nogle af
ejendommene for at lægge jorden til Sommerlyst. Derefter blev husene udlejet til en mand, der lavede vægte.
Senere blev ejendommen solgt til nogle Aalborg skoler, og den fungerede derefter i nogle år som lejrskole kaldet
"Skippergården". Den blev også udlejet til private fester.
Ejendommen har siden skiftet ejere flere gange, og den er i dag (2017) fuldstændigt ombygget og uden
landbrugsjord.
Sønnen Rudolfs beretning kan ses senere i heftet.

Sønderskovvej 133, matr. nr. 1yb, "Overgaard"
Nuværende ejer er Michael Marcussen, der købte af Åge Christensens enke Gerda. Ejeren bor ikke selv på
ejendommen, der er udlejet til Christian Christensen. Han er tidligere ejer af matr. 2a, Sønderskovvej 170. Han er
født i Gaaser Gamle Skole ved fjorden.
Folketælling 1930: Marius Bak, f. 21/8 1892 i Vester Hassing (en bror til Otto Bak ?) Han var gift med Marie, f. 31/8
1895 i Flamsted. De havde børnene Marie, f. 1/2 1922 i Storevorde og Lars, f. 4/4 1924 i Storevorde.
Derefter Niels Andersen, der solgte til Helmer Jensen, gift med Nora. Helmer døde, og Nora giftede sig med Helmers
bror Ernst (med stift ben).
Folketælling 1940: Ernst Emil Jensen f. 5/7 1909 i Ulsted. Gift den 21/4 1936 med Nora Kirstine f. 17/12 1908 i
Gudum. Børn: Ella Margrethe f. 26/4 1933, Jens Thoft f. 18/11 1936.
Derefter Jens Peter Pedersen , og i 1952 hed ejeren Åge Overgaard Pedersen.
Overgaard ejedes midt i 1950erne af Harald Sørensen, der 22. september 1955 solgte videre til Aage og Gerda
Christensen, der kom fra en ejendom på Akjær i Ulsted. Aage og Gerda beholdt stedet i mange år indtil arvingerne
efter enken i 2011 solgte videre til nuværende ejer, Michael Marcussen.
I ægteskabet var der 5 børn: Jørgen, f. 27/10 1933, Karsten, f. 29/3 1940, Niels, f. 8/2 1944, Kurt, f. 8/6 1949 og
Sonja, f. 3/2 1950.
Til Ejendommen hørte i 1956 et areal på 16 tdr. land samt 2 tdr. land mose. Ejendomsskyld 14.500 kr. Normal
besætning var dengang 5 køer, 5 ungkreaturer, 2 heste, 3 søer og 12 svin.
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Sønderskovvej 131, matr. 1ab
Nuværende ejere, Gitte Christiansen og Ulrik Christiansen, købte stedet 7/4 2008 af Sloth, der var erhvervschef i
Hals Kommune.
Folketælling 1930 oplyser, at første ejer hed Niels Andersen, f. 8/8 1885 i Tårs. Han var gift med Marie, f. 4/8 1884 i
Gaaser. De havde sønnen Børge, f. 19/5 1918 i Ulsted.
Fra ca. 1930 boede her Marie og Otto Jensen.
Folketælling 1940: Otto Jensen f. 23/11 1901 i Nr. Tranders. Gift 31/5 1927 med Marie Karoline f. 12/4 1908 i
Melholt. Landbrug, husmand. Børn: Kristian Morten 10/7 1927 Ø.H., Erik Karlo f. 10/4 1931 i Hals, Knud Gerhardt
f. 11/6 1933 i Hals, Åge Johannes f. 17/12 1935 i Hals. Edel f. 1/4 1926 i Ulsted, husass.
Fra omkr. 1960 Sidse og Kristian Nielsen (Kristian er Arthurs bror)
Erik Marcussen købte og lagde derefter al jorden under Sommerlyst. Husene blev malet røde og solgt videre til
Arthur Nielsen fra naboejendommen.
Da Arthur flyttede solgtes stedet til Sloth, der var erhvervschef i Hals kommune, og ejendommen, der var meget
medtaget, blev gennemrenoveret.
Slot solgte videre til Ulrik og Gitte Christiansen, der bor her i dag.

" Egensminde", Sønderskovvej 129, matr. nr. 1ac
Nuværende ejer: Torben Busch
Ejlert Høj fortæller, at navnet skal minde om resterne af skovens mægtigste egetræ, hvoraf resterne stadig kan ses
overfor på den anden side af vejen i Skovgaardens have.
Folketællingen af 5. Nov. 1930 fortæller at ejerens navn var Peder Knudsen, f. 23/7 1883 gift med Sørine, f. 27/3
1883 i Hellevad. Det var hårde tider, og det fortælles, at de forsvandt i nattens mulm og mørke i 1936, hvorefter
stedet overtoges af Anna og Magnus Andersen på tvangsauktion.
Omkring 1940 købte ungkarl Jens Poulsen stedet. Han solgte senere til sin søster Signe, der var gift med Arthur
Nielsen.
Folketælling 1940: Jens Poulsen f. 1915 fra St. Brøndum, husfader og husmand, landbrug. Gerda Kirstine Ensbor
f. 22/6 1917, Lindholm, husbestyrerinde.
Derefter Arthur Nielsen f.21/7 1915 i Torslev og Signe f. 18/9 1914
Børn: Poul Erik f. 5/9 1950 og Anna f. 1944.
Jens Poulsen var politibetjent, og under krigen kom han i K.Z. lejr. Han solgte omkring 1940 ejendommen til sin
svoger Arthur Nielsen, der drev maskinstation herfra.
På et tidspunkt købte fru Marcussen ejendommen og sammenlagde jorden med sin egen på Sommerlyst.
Ejendommen blev herefter malet rød (det var et krav fra fru Marcussen) og solgt videre til nuværende ejer.
Se Poul Erik Nielsens beretning
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Skovgården
Sønderskovvej 142, matr. 1 e + 1bm, 1f, 21ab, 55bi (skoven)
Nuværende ejer: Michael Marcussen, skøde 1/12 1999.

På dette sted lå fra meget gammel tid et skovfogedhus kaldet Østeraae Skovhus med et mægtigt egetræ foran.
Skovfoged sidst i 1700 tallet hed ”Peder Skrold”, hvis fader havde været fæster på Vester Skrold. Han døde i 1798 i
Skovhuset og begravedes 26/8.
I 1801 beboedes stedet af Niels Madsen og brandtaksationsprotokollen fra samme år beskriver stedet således:
Huset ligger i øster og vester, 14 fag, 7½ alen dyb, ege under- og fyrre overtømmer, klinede vægge og stråtag. De 5
fag til stue, kammer og bryggers med loft, vinduer og døre samt en jernbilægger kakkelovn, og en skorsten af
brændte sten. De øvrige 9 fag til stald og lade.
Da Heinrich Callisen i 1837 fik skøde på Østeraae, fulgte skovfoged Thomas Nielsen med i handelen. Ifølge kontrakt
af 8. Marts 1834 fik han arbejdet samt et hus i skoven af ejeren Fr. Chr. Christensen. Dette slettes af tingbogen 12.
dec. 1884.
Omkring 1940 byggede skovens nye ejer, Konsul Marcussen, den nuværende jagtvilla kaldet ”Skovgården”.
Længere inde i skoven ved skovdammen lå tidligere et lille hus.

Sønderskoven
Den ejes sammen med Skovgården, Sommerlyst og Overgaard
af Michael Marcussen
På et tidspunkt omkring 1. verdenskrig købte gaaserboerne
i fællesskab skoven af godsejer Nørgaard, ejeren af
Østeraagaard. Hvor mange der deltog fra begyndelsen, og
om alle har deltaget på samme fod er ikke undersøgt, men
der har åbenbart været nogen uenighed blandt deltagerne i
første omgang, så i 1919 dannes der et nyt selskab, hvor
alle ikke var med. Christen Mann fortæller i et brev af 23.
aug. 1919 til sønnen Niels, at han har solgt sin andel af
Sønderskoven til "Konsortiet" for 3750 kr., hvilket han anså
for en god handel, da fortjenesten havde været 1600 kr.
(Søndergaard, Gaaser By 8, side 10).
Dette "Konsortium" fortsatte i mange år som ejere af Sønderskoven, og årets højdepunkt var sommerudflugten til
Sletten. Også den årlige generalforsamling på Sommerlyst blev der snakket meget om. Sommerlyst var blevet
tilkøbt, og blev drevet af en bestyrer, og det var her generalforsamlingerne blev afholdt.
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Min far, Niels Larsen, har fortalt, hvor misundelige han og karlene var, når de gik og hakkede roer og så de
festklædte medlemmer fra konsortiet cykle vinkende forbi.
Tiden under 1. verdenskrig havde været god for landbruget, mange af de store stuehuse i landsbyen stammer fra
den tid, og det fortælles, at gårdejerne i Gaaser i den tid tillagde sig store og fine vaner, og flere af dem var meget
tørstige.
Da landbrugskrisen kom blev generalforsamlingerne mindre morsomme og nogle medlemmer af konsortiet
begyndte at fornemme, hvilken vej udviklingen gik. Det fortælles at "Fold Mads", der var landsbyens sorte får, men
alligevel mere snu end de fleste, en gang i "fuldskab" tilbød de andre penge for at overtage hans andel. Folk troede
han var helt tosset og ville ikke benytte sig af hans tilstand, men han havde åbenbart set lyset.
I 1935 nedbrændte Sommerlyst og blev derefter genopbygget, og det fortælles at konsortiet forbyggede sig og at
økonomien blev værre og værre.
På et tidspunkt kom de i forbindelse med Wolstedlund, der var meget interesseret i at få fingrene i skoven. Han
inviterede i 1938 bestyrelsen på en våd frokost i Aalborg for at få forretningen til at glide bedre. De kom ind på et
sted, der hed Eldorado. Johannes Justesen fra Gaaser har på et bånd fortalt om dette. Det lykkedes Wolstedlund at
få fingrene i skoven, vistnok lejet med forkøbsret. Han tømte nu skoven for alt det gode træ og tjente mange penge
og stak derefter af. Skovarbejdere var Jens Ploug og Holger Bjørnlund. Det bragte flere af konsortiets medlemmer i
store vanskeligheder.
Der er flere kilder, jeg har talt med, der har fortalt om et skæbnesvangert bestyrelsesmøde på Sommerlyst, da
ballonen revnede. Møller Jensen, Emil Gade, Johannes Justesen (båndet), købmand Larsen, Niels Larsen.
Jens Madsen var i et års tid forpagter på Sommerlyst for gaaserboerne og senere i mange år forpagter for Konsul
Marcussen. Han har fortalt sin datter Inge, at gaaserboerne var meget hårde til flasken. De havde meget fine vaner
og kunne ikke glemme de gode tider under 1. verdenskrig. Helt galt gik det, da Sommerlyst nedbrændte og man
genopbyggede som flot firlænget ejendom. Da de kom i bekneb, tilbød de ham, at købe Sommerlyst og hele skoven
for 100.000 kr.
Jens Madsen turde dog ikke sige ja, og i stedet fortsatte han som forpagter, da konsul Marcussen købte det hele.
Han havde i årene forud for købet været lejer af jagten. Under krigen var der et værelse på loftet på Sommerlyst,
som var forbeholdt familien Marcussen, og her stod altid en pakket kuffert parat. Grunden skulle være, at sønnen
Erik Marcussen var med i modstandsbevægelsen, og han skulle have et sted at gemme sig.
Det skarpe S sving blev lavet på samme tid som Sommerlyst blev genopbygget. Den gamle vej gik lige ud nord om
gården. Før Sommerlyst blev bygget lå der et gammelt sted i haven.

" Håbet", Sønderskovvej 127, matr. nr. 1 h
Nuværende ejer: Thyge Vestergaard Olsen. Skøde 4/7 2011
Folketællingen af 5. Nov. 1930 fortæller, at første ejer af stedet hed Otto Bak, f. 17/8 1888 i Vester Hassing. Der
står, at han er gift, men konen er ikke til stede. Der er en søn, Niels Erik, f. 19/4 1930 og en husassistent, Katrine
Pedersen, f. 23/11 1905 i Stae. Otto Bak blev enkemand kort tid efter, så hans kone er sikkert blevet syg efter
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sønnens fødsel. Et stykke tid efter giftede han sig med Signe Nielsen, der kom fra ejendommen 2e, der hed "lille
Østeraagaard".
Navnet på ejendommen viser tydeligt, hvilke drømme de første ejere havde, da de i 1928 flyttede ind på stedet. Det
var imidlertid barske tider med landbrugskrise og mange fallitter på de små, nye ejendomme og i landbruget som
helhed. Også her brast "Haabet", og det endte med fallit i 1936, og Otto og Signe Bak flyttede herefter til en anden
lille ejendom i "Gården" (1A) .
På tvangsauktionen erhvervedes ejendommen af Magnine og Kristian Høj, der drev stedet indtil de i 1948 solgte
videre til Grethe og Poul Christensen.
Folketælling 1940. Chr. Høj Christensen f. 26/3 1896 ,Ø&V Hass., Magnine f. 5/2 1894, Voer, Ejlert Peter 14/5 1928,
Ulsted, Johanne Mariane 15/11 1935, Ulsted, Jens Christensen Høj 12/11 1919, Albæk.
Efter Poul Christensens død solgtes stedet til nuværende ejer.

Sønderskovvej 123, matr. nr. 1as+ 1ad+1ae
Nuværende ejer: Vagn Tobiasen Larsen
Købte ejendommen af Eisenhart den 25/8 1993.
Første ejer, der byggede i 1928 var ifølge folketælling af 5. nov. 1930 Landmand P. Toft Christensen, født 23/10
1893 i Lillevorde & hans kone Katrine, født 13/6 1897 i Gandrup. De blev gift i
1916. I ægteskabet var der 7 børn. 1) Ernst, f. 3/1 1917 i Klarup. 2) Svend, f. 1/6
1918 i Storevorde. 3) Lily, f. 22/8 1921 i Storevorde. 4) Dagny, f. 13/11 1924 i
Storevorde. 5) Henning, f. 19/1 1926 i Klarup. 6) Bodil, f. 24/10 1928 i Hals. 7) Pige,
f. 7/2 1929 i Hals. Nr.6 og 7 muligvis født på ejendommen.
Ved tvangsauktion i 1935 købte Dagmar, f. 22/10 1903 i Toustrup og Harald
Jeppesen f. 23/3 1907, der kom fra Ulsted, stedet. Senere kom Emanuel Madsen
og Johanne hertil. (Sønnen Ole har i Gaaser By I, Skolen fortalt om tiden her, og
nabodatteren Inge har også senere i dette hefte givet en kommentar)
Omkring 1950 overtog Olga og Johannes Bertelsen stedet. Olgas 1. Mand var død
og Johannes behandlede ikke hende og hendes børn godt. Johannes var stor og
stærk og lidt af en voldsmand, og han kom tit i slagsmål. Bl.a. kom han op at slås
med naboen Arthur Nielsen, og da de lå i grøften, måtte Arthur råbe om hjælp.
Omkring 1950 kom Marie og Karl Jensen. Derefter boede Eisenhardt her i mange år.
Fra landevejen ved denne ejendom og til fjorden går et gammelt markdige, der markerer østgrænsen for den gamle
Østeraagaards jorder.
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Sommerlyst
Sønderskovvej 138. Matr. 46a Ejer: Michael Marcussen. Skøde 31/3 2001
En overgang i 80erne havde fru Marcussen samlet så meget jord fra
ejendommene langs Sønderskovvej, der alle efterfølgende blev malet
røde, at det sammen med jorden inde i skoven dannede grundlag for
landbrugsdrift med base på Sommerlyst. Det var Poul Christensen og
Svend Christensen (”Ringer Svend”), der stod for det daglige arbejde. Det
varede dog ikke længe før eksperimentet igen blev opgivet, og
Sommerlyst, næsten uden jord, blev solgt til Leo Nielsen. Han og hans
kone opbyggede en stor samling af gamle hestevogne af enhver art, som de lejede ud med kusk til festlige lejligheder.

Forhistorien.
Opslag 172, Sommerlyst matr. 46b. Pantsat under 22g
1a) Christen Larsen fik skøde af Lars Christensen på halvdelen af det
samlede matr. 46 + matr. 194aq, dateret 21. juli 1851. Lyst 13. febr.
1852.
1b) Samme ejer af matr. 46b og matr. 174 ifølge deklaration af 9. dec.
1871. Lyst 24. maj 1872.
2) Christian Peter Pedersen gavebrev af Christian Larsen, dateret 24/1
og læst 24/11 1899.
3) S.C. Nørgaard (ejer af Østeraagaard) får skøde af Chr. Peder
Pedersen, dateret 13 og læst 23. april 1915
S.C. Nørgaard sælger Østeraagaard uden skov og de nordlige enge til Just Thousgaard og flytter selv til Sommerlyst.
Dateret den 2. og læst 16. marts 1917
Det går ikke så godt for Nørgaard, så allerede året efter sælger han Sommerlyst med skoven og engene til et
konsortium af gårdejere i Gaaser, der fik skøde af Nørgaard dateret 21/11 og læst 3/5 1918
Pengene blev skaffet ved obligationslån i Nørresundby Bank 3/5 1918, 125.000 kr.
Året efter sælger konsortiet engen nord for skoven til Østeraagaards nye ejer, Just Thousgaard. Det fortælles, at
den blev særdeles godt solgt, så konsortiet fik størsteparten af hele købsprisen hjem igen. Denne handel er dateret
9. og læst 22/8 191
Medlemmer i dette konsortium var følgende: 1) Å. Groes / Skrold, 2) Steffen Koch / Mellergaard, 3) I C. Andersen, 4) Chr. Koch / Elmelund, 5)
Anton Thomsen / Haraldsminde, 6) Lovinus Jensen / Vester Toftegaard, 7) Chr. Mann / Søndergaard, 8) Peder Olsen / lille Toftegaard, 9) Anders
Christensen / Sønder Nygaard, 10) Ole Simonsen / Sønder Nygaard efter 1919, 11) Lars Gade, 12) Laurits Jensen / Fælledgaarden, 13) Mads P.
Jensen (Fold Mads) / Brogaarden, 14) Just Thousgaard / ny ejer på Østeraagaard.
Anpart nr. 2 gik 8/10 1926 til enken Kirsten Koch, der den 1/10 1926 solgte den videre til Niels Elsnab.
Anpart nr. 10 solgtes til Peder Thodberg Thomsen Koch, dateret 11. og læst 21/1 1921.
Anpart nr. 14 solgtes til Svend Maan fra Hals af Thousgaards hustrus bo (konkursbo), dateret 7. læst 29/8 1923.
Anpart nr. 7. Chr. Mann fra Søndergaard fortæller i et brev fra 1919 til sønnen Niels, at han har solgt sin anpart til konsortiet for 3750 kr, hvilket
gav en fortjeneste på 1600 kr. Det har sikkert været efter salget af engen.
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Mølholtvej
47, 45, 43, 41, 37, 35, 33, 31, 26, 34, 36 og 40.

Mølholtvej 47. Matrikel 1 r.
Ejet i dag af:
Nikolaj Hedegaard Jensen og
Louise Kirk Jensen, skøde 8/1 2015
Vibeke Henriksen, der købte stedet af Vera
Madsen i 1995.
Købtes i 1928 af Marinus Sørensen, "Bette
Marinus", der som den næsten eneste blev
hængende ved stedet trods kriseårene i
30erne. Marinus var gift med Pouline. De
efterfulgtes af sønnen Ernst, der var gift
med Vera.

Folkrtællingen i 1930 & 1940 fortæller:
Johannes Marinus Madsen, f. 15/6 1889 i V. Hassing, husfader og landmand.
Pouline Madsen, f.12/10 1890 i Ulsted, husmoder.
Karen Madsen, f. 7/12 1918 i Ulsted.
Kristian Madsen, f. 15/2 1921 i Ulsted.
Otto Madsen, f. 29/6 1922 i Ulsted.
Ester Madsen, f. 28/10 1926 i Vester Hassing.
Ernst Madsen, f. 23/8 1929 i Hals (Østeraagaard).
Hans Laurids Madsen, f. 7/3 1931 i Hals.
Jens Verner Madsen, f. 26/10 1932 i Hals.
Henry Madsen, f. 10/8 1925 i Hals, landarbejder
Sønnen Ernst, der var gift med Vera, overtog ejendommen efter forældrene. Ernst var kendt som et trofast medlem
af Holtet Idrætsforening, hvor han i mange år i 1950erne var målmand på fodboldholdet, og Vera stod for vask af
fodboldtrøjer.
I ægteskabet var der 2 børn
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Mølholtvej 45. Matrikel 1 q + 1bp + 194ge
Nuværende ejer: Tom Henriksen, der købte stedet i 1984 af Børge Jensen. Den oprindelige jord fra udstykningen i
1928 hører stadig til stedet.
Tidligere ejere var ifølge folketælling 1930:
Jens Jensen, f. 21/6 1887 i Ulsted, husfader og landmand.
Johanne Jensen, f. 2/4 1891 i Ll. Binderup, husmoder.
Jørgine Jensen, f. 28/12 1920 i Hals, børn
Karl Jensen, f. 24/9 1924 i Hals.
"
Børge Jensen, f. 19/6 1926 i Hals.
"
Gerda Jensen, f. 19/2 1927 i Hals.
"
Folketælling 1940:
Karl Chr. Jensen (”Sjællænder Karl”), f. 2/1 1894 i Stenlille. Landbrug, husmand.
Anna Inger Marie Jensen, f. 17/3 1891 i Ejby, husmor.
Svend Karl Chr., f. 27/6 1919, Stenlille, landarbejder.
Else Marie Margrethe, f. 31/5 1921 i Dostrup.
Karl Thorkel, f. 18/10 1928 i Dostrup.
Svend Erik, f. 31/1 1940 i Fakse.
Martin Poulsen & familie
Børge Jensen & familie

Mølholtvej 43
matr. nr. 1 p & 1bo & 1am.

Ejet i dag af Per Svendsen, der overtog stedet
den 9/7 1998 efter sine forældre Svend Åge og
Inga Svendsen. Jorden er ikke frasolgt
ejendommen. Han er gift med Helle Mølgaard
Svendsen.
Både den første ejer fra 1928 Karl Jensen og den
næste ejer gik fallit, og i 1934 blev ejendommen
overtaget af Lars Mortensen og hustru Karen fra
Dokkedal. I ægteskabet var der 4 børn: Kristian,
Poul, Ulrik og Anna. (er den første Karl Jensen den
samme som i 1940 bor i naboejendommen ?)
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Folketælling 1940:
Lars Chr. Mortensen, f. 26/4 1899 i Mou, landbrug, husmand.
Karen Kirstine, f. 9/1 1902 i Mou, husmor.
Ulrik, f. 18/3 1930 i Mou.
Anna, f. 24/4 1939 i Hals.
Efter Krigen blev ejendommen igen solgt og familien
Mortensen flyttede tilbage til Himmerland. Derefter Børge
Andersen fra Hals, hvorefter den købtes af Svend Åge
Svendsen. I ægteskabet var der 6 børn.

Mølholtvej 41, matr.1 so.

Ejet i dag af Birger Kristensen, der er traktormekaniker,
med værksted på stedet. Landbrugsjorden hører stadig
til ejendommen.
Folketælling 5. Nov. 1930.
Der er 2 familier (14 & 15) opført på stedet.
Karl Jensen, 2/4 1894 i Hals, husfader & landmand.
Frederikke Jensen, 15/11 1899 i Hellum, husmoder.
Lars Jensen, 3/6 1906 i Ulsted, husfader & landmand.
Katrine Jensen, 24/3 i Aså, husmoder.
Poul Jensen, 10/6 1929 i Ulsted, barn.

Indtil 1935 ejet af Karl Peter Jensen, søn af Jens Chr. Jensen, Ålebæk, der var snedker og husmand og hustru Marie
Kirstine, der tidligere var gift med Lars Peter Jensen Skrædder, Hals. Han købte stedet i 1928 og solgte det i 1935
videre til Kresten Christensen Hammershøj.
Karl Peter Jensen, f. 2. april 1894 i Hals, var meget interesseret i fotografering, og han spillede med sit lille orkester
til bal på egnen.
Næste ejer var Martin Kristensen gift med Marie. De havde børnene Poul, Mie, Kirsten, Karen, Kresten og Birgit.
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Folketælling 1940:
Martin Christensen, f. 13/12 1907 i Hviding. Gift 19/4 1934. Landbrug, husmand.
Marie, f. 5/4 1915 i Gislum, husmoder.
Poul, f. 25/1 1935 i Læsten?.
Marie, f. 2/11 1936 i Hals.
Kirsten, f. 28/3 1938 i Hals.
Karen Margrethe, f. 2/6 1939 i Hals.
Jens Søgaard Kristensen, f. 11/11 1900 i V. Hass. fodermester.

Sønderskovvej 37, matr. nr.1 n
I dag ejet af: Claus Krogh Hansen & Karen Heller Hansen, købt i 1994 af Nikolaisen. Landbrugsjorden er solgt fra.

Folketælling 1940.
Lars Thorvald Jensen, f. 3/7 1906 i Ulsted. Husmand.
Gift 28/4 1929 med Karoline Katrine, f. 24/3 1902 i Aså.
Børn:
Poul Evald, f. 6/7 1929 i Ulsted.
Niels Henning, f. 1/2 1931 i Hals.
Anna Marie, f. 18/3 1934 i Hals.

Adolf & Ellemine Svenningsen

- 1948

Christian & Karen Kristine Svenningsen
I nogle år efter brylluppet i 1932 var Christian forpagter på en lille gård i Gaaser, formentlig matr. 24e, ejet af
tømrermester Mathis Chr. Gade. Her blev de 2 ældste børn født. Herfra kom familien til en lille ejendom på Øster
Hassing Mark, hvor de blev, til de i 1948 købte Mølholtvej 37 af forældrene Adolf & Ellemine Svenningsen.

Christian Svenningsen f. 22/10

1901 i Stidsholthus mellem Striben og Knoldgaard, Vester Hassing Sogn. død 16/9

1983. Gift borgerligt d.8/4 1932 af sognefogeden i Ø. Hassing med Karen Kristine, f. Pedersen, f. 19/2 1907 i
Holmgaards hus, Farsø sogn, Gislum Herred. Død 04/05 1986
Børn i ægteskabet: Erling Svenningsen, f. 23/7 1932. Erna Svenningsen, f. 17/12 1933. Birte Svenningsen, f. 29/7
1940. Børge Svenningsen, f. 13/10 1943. Kaj Svenningsen, f. 28/8 1945.
Se mere om familien Svenningsens forhistorie.
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Mølholtvej 35, "Kragelund", matr. nr. 1 m
Ejet i dag af: Erik Andersen og Inge Borregaard, der købte af Niels Jensen i 1977. Landbrugsjorden var frasolgt inden
købet.

Den første ejer hed Karl Kristensen. Han købte
ejendommen og opførte bygningerne straks efter
udstykningen i 1928.
Allerede i 1931 blev den overtaget af Niels Chr. Jensen, f.
10/4 1903 i Hellevad. Gift 15/11 1923 med Agathe, f.
27/8 1903 i Skibsted..
I ægteskabet var der 9 børn: Tage, Knud, Edel, Viola,
Harry, Gorri, Niels Marinus, Kaj Gunnar og Finn Kurt.
Ejendommens areal var 20 tdr. land samt 2 tdr. land
mose. Normal besætning var i 1956 på 8 køer, 8
ungkreaturer, 2 heste, 50 høns, 4 søer og 10 svin. Hønsehuset er bygget i 1954. Jorden er i 1935 blevet drænet. Niels
Jensen var 1946 - 48 i bestyrelsen for Holtet Mejeri, og fra 1955 i transformatorforeningens bestyrelse.
Ejendomsskylden var kr. 15.000.
Under krigen meldte Niels Jensen sig ind i NSDAP, og han blev et meget aktivt medlem heraf med agitation og
møder rundt omkring på hotellerne med en kreds af ligesindede fra egnen. Han ældste søn Tage fik han ind i
Hitlerjugend, og da drengen fortrød og meldte sig ud mod faderens vilje, kom det til et brud mellem far og søn.
Datteren Edel plejede omgang med de tyske soldater i Hals og måtte lide den tort efter befrielsen at blive klippet.
En gang blev datterens samkvem med tyskerne dog for meget for faderen, der forsøgte at hente hende hjem fra
forlægningen på Skansen. Det resulterede i, at han fik klø af soldaterne.
Niels Jensen solgte lidt grise til tyskerne. De blev slagtet i laden hos Marius Koch på Elmelund i Gaaser. Tyskerne,
der gerne ville vise, hvor glade de var for den handel, inviterede som tak Niels og Marius med koner på frokost hos
dem på Skansen. Det blev en meget våd frokost, og det fortælles, at Gerda herefter burde have været klippet
sammen med de andre piger, hvis alt var gået efter fortjeneste.
Nabokonen Inger Christensen har fortalt, at klipningen af Edel var velfortjent. En nabopige blev også klippet, men
her mente Inger, at det var dybt uretfærdigt. Sønnen Kaj Gunnar har fortalt, at forholdet under krigen ikke senere
blev diskuteret i hjemmet. Han var klar over, at søsteren var blevet klippet, og at faderen havde solgt æg til
tyskerne, men vidste ellers intet om den tid.
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Mølholtvej 33, matr. nr. 1k.
Ejes i dag af Carl Åge Bjerregaard

Søren Bjerregaard, f. 15/11 1899, gift med Bertha f.
Andersen d. 15/5 1909, overtog straks efter
udstykningen i 1928 ejendommen matr. 1k, der da var
under opførelse. Det medfølgende areal var 16 tdr.
land plus 2 tdr. land mose. I 1956 var normal besætning
5 køer, 5 ungkreaturer, 2 søer, 25 svin og 100 høns. I
1952 byggedes hønsehuset, og møddingsmuren kom til
i 1940.
•
•
Søren Bjerregaard var formand for Hals Plantningslav samt i udvalget for Hals Moses kultivering. Han var fra 1947 51 i bestyrelsen for Husmandsforeningen og modtog i 1945 denne forenings Diplom for veldrevet Landbrug.
Ejendomsskyld var i 1956 kr. 14.000. Som en af de få kom han godt igennem krisen i 30erne.
I ægteskabet var der 8 børn: Rosa, Lis, Lilly, Ingrid, Erlind, Carl Åge, Orla og Harry.
Carl Åge Bjerregaard overtog i 1965 stedet efter sine forældre og har haft det siden. Se søsterens beretning.

Mølholtvej 31, "Himmerige", (også kaldet "Skovly")
matr. 1d, 34e, 33n, 14g. Nuværende Ejer: Susanne Gøgsig Petersen. Skøde 13/8 2002

Denne ejendom var i 1928, da de andre statshusmandsbrug blev oprettet, allerede en gammel ejendom. Den lå i
den alleryderste østlige udkant af Gaaser ejerlav på en fjerntliggende parcel tilhørende Vester Bødkergaard (matr.
33a). Laurits Peter Holm i Vester Bødkergaard solgte denne parcel,
Handelen blev tinglyst den 18. jan. 1861.

matr. 33e, den 20. dec. 1860 til Niels Jensen.

Den næste ejer blev Hans Severin Larsen (Hans Bødkergaard) i Øster Bødkergaard (matr. 34a), der købte den 11.
dec. 1896. Han har ikke boet her, men har sandsynligvis udlejet stedet, - muligvis til den næste ejer.
Den 29. marts 1904 købte Anders Peter Andreasen matr. 1d af Christiane Callisen af Østeraagaard. Denne
parcel, kaldet "en skæppe skudtørvjord" (folio 679) købte Heinrich Callisen af Ane Larsdatter, Rasmus Jørgensens
enke
( fkt. 1801, nr. 141, matr. 48 ?)
Andreas Peter Andreasen fik i 1912 skøde af Hans Bødkergaard, dat. 4. og lyst 10. maj. Her er i Realregistret
noteret: "Himmerige", et statshus i henhold til lov af 24/3 1899 i forening med matr. 1d af Østeraagaard. Peter
Andreasen kom fra Tolne og arbejdede på Østeraae. Han blev gift med Johanne Caroline Jensen, datter af Niels
Andreas Jensen Brix i Gaaser. Navnebevis 17/11 1905 på navnet Brix. Om det er Andreas og Johanne, der har
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fundet på navnet "Himmerige", vides ikke. Måske føltes det så godt sådan at få sit eget, men det kunne jo også
skyldes den fjerne beliggenhed.
Lykken varede ikke længe, for den 21. Maj 1915 fik Johanne adkomst ved skifteretsattest, idet Andreas var død af
tuberkulose kort forinden. Johanne solgte derefter og flyttede med sine 6 børn til matr. 43a i Gaaser by, og da der i
1924 kom telefon til landsbyen, blev centralen oprettet her, og Johanne blev byens første telefondame. Børnene i
ægteskabet var: Niels, f. 2/6 1901, Andreas, f. 11/2 1903, Johannes (murer Johannes) f.26/9 1905, Marie, f. 15/9
1907, Hagbard, f. 28/12 1909, Mine (gift med "Smed Poul" i Gandrup).
Herefter kom der en række forskellige ejere:
Mikkel Jeppesen fik skøde af Johanne Andreasen dat. 29/4 1915, lyst 21/5 1915. Han efterfulgtes af Niels Chr.
Nielsen, skøde 7/1 1916. Anton Thomsen fik søde af Niels Chr. Nielsen den 22. feb. 1918.
Folketællingen i 1930 fortæller, at ejeren er Anton Thomsen, født 17/1 1867 i Sulsted, hans kone Martine Thomsen,
født 15/11 1882 i Hornum og datteren (plejebarn) Katrine Thomsen, født 26/5 1913 i Aalborg.
Kort tid efter folketællingen 5. Nov. 1930 må Anton Thomsen være død, for hans enke står som ejer, og den 13/10
1931 ender det med tvangsauktion. Her købes stedet af Niels Mogens Sørensen, der på egnen var bedre kendt som
"Amerikaneren". Han giftede sig med datteren Katrine, og de drev stedet frem til 1940. Denne "Amerikaner" havde
i 11 år levet et eventyrligt liv som eneboer og pelsjæger i Alaska. Se sønnens og barnebarnets beretning senere i
heftet.
Efter Niels Mogens Sørensen hed ejeren en kort tid Herman Jensen gift med Ellen. Han efterfulgtes af Jens Peter &
Gertrud Marie Pedersen, der 15. Marts 1953 solgte til Kresten Madsen, gift med Jorun fra Norge.
Til ejendommen, der i 1956 havde matr. nr. 1d, hørte et areal på 14 tdr. land samt ½ td. land mose. Normal
besætning var dengang 5 køer, 2 heste, 5 kalve, 15 svin og 100 høns. I 1954 blev der installeret el kraft.
Ejendomsskyld var 13.000 kr. Kresten Madsen arbejdede i Norge, før han overtog ejendommen.
Ejendommen har siden været ejet af Claus & Merete Clausen, der solgte til Harry Bjerregaard, en søn fra
naboejendommen, som igen solgte til nuværende ejer.

Mølholtvej 26, "Aalykke", matr. nr. 14b.
Denne ejendom er ikke ene om dette navn, idet ejendommen Mølholtvej 34, der også er nabo til åen, kalder sig det
samme.
Ejes i dag af Lars Hansen, født på Brogården i Gaaser.

Denne ejendom hører egentligt uder Gaaser ejerlav og ikke under Østeraagaard, idet den oprindeligt blev placeret
på en fjerntliggende parcel under Øster Toftegaard (m.14a), - derfor matr. 14b, så adressen, Østeraagaards Mark,
er altså heller ikke helt korrekt. Størsteparten af jorden kom fra en udstykning fra Bødkergaard i 1927. Børnene på
dette sted hørte under Gaaser Skoledistrikt, mens de andre børn på østsiden af åen gik i Hals Skole.
Ejendommen købtes i 1927 af Bonderup Madsen og hustru Gerda.
De fik 5 børn: Henry, Lily, Dagmar, Leif og Anna.
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Ejendommen gik i 1955 videre til den yngste
søn, Leif Børge Madsen f. 16. august 1933. Han
blev gift den 8. marts 1958 med Anni Madsen f.
29. september 1937.
I dette ægteskab kom der 4 børn: Kim Bøje
Madsen 1956, Connie Marie Madsen 1958,
Karsten Bonderup Madsen 1960 og Jan Leon
Madsen 1962.
Til ejendommen hørte i 1956 et areal på 20 tdr.
land, hvoraf 2 tdr. land var mose. Normal
besætning var dengang 8 køer, 2
ungkreaturer, 3 søer, 2 heste og 100 høns. Der
fededes ca. 30 svin årligt. Ejendomsskyld 1956
var 14.800 kr.
I 1958, 3 år efter overtagelsen, begyndte Leif Madsen at køre mælk, og han havde flere mælketure, men det
stoppede dog i 1964. Derefter optrappede han sin maskinstation, som så småt var begyndt sammen med
mælketurene, og han købte en del entreprenør maskiner og udførte mindre entreprenør arbejder i lokalområdet.
Han arbejdede bl.a. for vandværkerne, som i disse år lagde mange km. nye hovedledninger. I 1965 blev der bygget 2
store maskinhuse og i 1970 en ny svinestald.
Også arealet blev udvidet. Til de oprindelige 20 tdr. land kom der i 1967 yderligere 12 tdr. land eng bag diget i
Aalebæk, og omkring 1970 blev jorden fra 2 af ejendommene på Mølholtvej lagt til. Det drejede sig om Niels
Jensens og Christian Svenningsens ejendomme. Efter disse tilkøb udgjorde det samlede areal ca. 72 tdr. land.
Leif levede et hårdt liv, og ægteskabet begyndte at knage. I 1975 solgte han så ejendommen til Holger Aaen, der
også havde købt nabogården Mølholt. Størsteparten af jorden fra Aalykke blev herefter lagt under Mølholt,
hvorefter husene udlejedes til John Madsen og Annemarie og senere til broderen Jens Jørn Madsen. Senere solgtes
den og skiftede ejer et par gange, inden nuværende ejer, Lars Hansen, overtog den.
Se sønnen Kim Bøje Madsens beretning.

Mølholtvej 34 - 36 – 40
På vestsiden af åen

Disse 3 ejendomme, der alle ligger på vestsiden af Østeråen og derfor har et matrikel nummer begyndende med 2,
er gamle arbejder boliger til Østeraagaard, og beboerne har i begyndelsen siddet til leje, mens de arbejdede på
gården. De havde altså eksisteret i mange år forud for udstykningen i 1928.
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Mølholtvej 34, matr. 2q. "Aalykke"
I dag hedder ejerne

Anders & Maj Madsen. De købte stedet i 2010. I 1986 hed ejeren Jan Thrysøe Bang, og efter

ham blev stedet købt af en socialpædagog, der ombyggede stedet til et opholdssted for unge kriminelle.
Stedet var forhen arbejder bolig til Østeraae. Efter en brand blev ejendommen opbygget i samme stil som
ejendommene langs Mølholtvej, men den var ikke med i udstykningen i 1928. Den har fritliggende stuehus.

Ingemann & Johanne Badsbjerg overtog i

1936

ejendommen efter Magnus Bertelsen. I ægteskabet
var der 3 børn: Henning f. 30/6 1936, Jørgen f. 2/7
1943 og Birthe f. 17/6 1947.
I 1956 var arealet 13 ha., hvoraf de 7 tdr. land er
tilkøbt i 1944 og siden blevet opdyrket.
Ejendomsskyld 19.000 kr. Normal besætning var i
1956 6 køer, 4 ungkreaturer, 2 heste, 3 søer, 80 høns
og 10 svin. I 1952 blev der bygget 12 alen til laden, og
de øvrige bygninger er opført omkring 1928 efter
brand.
Ingemann Badsbjerg solgte omkring 1964 til Johannes & Olga Bertelsen, der kom fra en anden statshusmands
ejendom i skoven.
Ifølge folketællingerne boede her 1880 - 1925 Lars Chr. Christensen med sin kone Louise f. Gustavson ("Svenske
Louise"). Hendes gravsten kan ses på Gaaser Kirkegård. I 1930 boede Ludvig Ejner Klemmensen her.

Mølholtvej 36, matr. 2p.
Ejet i dag af Anders Braskø og Janie Rebsdorf .
Ejendommen har været arbejderbolig for Østeraae. Folketællingerne viser, at i 1870 hed beboeren Hans Thomsen,
1906 Søren Chr. Bærntsen og 1911 Anders Kristensen.
I 1912 købte Lars Christensen matriklerne 48f og 49i af S. Nørgaard. Dat. 26/12 1912 og lyst 10/1 1913. I 1922 købte
han også matriklerne 50g og 51g af Niels Nielsen. Dat. 25/10 og lyst 3/11 1922. Disse parceller var husmandsengene
i den østlige del af engen mellem eng 31 og 32.
Lars Christensen ("Sparekasse Lars") efterfulgtes af sin søn, Åge Christensen, der også var mælkekusk. Han var gift
med Inger. I 1986 hed beboerne Hans Chr. Madsen & Joan Rickens.
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Mølholtvej 40, matr. 2 o.
Ejet i dag af Tine Daus.
Ejendommen har tidligere været arbejderbolig for Østeraae.
Ifølge Folketællingerne beboedes stedet i 1880 af Søren Chr. Sørensen, i 1890 hed han Jens Larsen Klemmensen,
1911 Johannes Jonsen og i 1916 Anders Kristian Jensen.
I 1913 købte Marinus Pedersen matriklerne 3m og 34f af S. Nørgaard. Dat. 27/12 1912 og lyst 17/1 1913. Denne
solgte i 1818 videre til Jens Christensen Ploug, der var arbejdsmand på Østeraae. Dat. 10. og lyst 20/12 1918. Jens
Ploug solgte i 1925 videre til Adolf Svenningsen og flyttede derefter til Gaaser, hvor han blev ringer og graver og
senere skovfoged i Sønderskoven. Skødet er dat. 7. og lyst 10/7 1925. Adolf Svenningsen købte yderligere
matriklerne 33m og 34f af Søren Badsberg, lyst 18/3 1930. I 1935 købte Johannes Hansen Johannesen ejendommen,
skøde lyst 25/2 1935, og han beholdt ejendommen i mange år. Adolf & Ellemine Svenningsen købte derefter
ejendommen Mølholtvej 37. I 1986 hed ejeren Per Ferløv Nielsen.

Beretninger fortalt af nuværende - og
forhenværende beboere på Østeraagaard.
Følgende er fortalt i 2013 af Ulrik Mortensen, hvis forældre i 1934
flyttede fra Dokkedal til Mølholtvej 43. Ulrik kom tidligt ud at tjene, og beretningen dækker således kun perioden
indtil konfirmationsalderen, hvor det i de fleste hjem var praksis, at børnene kom ind i de voksnes rækker og måtte
tjene bønder. Hvis man vil kende Ulriks videre skæbne, er den beskrevet i heftet Gaaser By 8/ Søndergaard.

Min barndom og opvækst på Østerågårds Mark.

I 1934 flyttede vi til Vendsyssel. Jeg var da lige blevet 4 år og kan svagt huske det. Mine forældre, Karen og Lars
Mortensen, havde indtil da en gård ved Dokkedal i forpagtning. Min far havde tidligere været forkarl hos Thomas
Klem i Gaaser, så han kendte lidt til egnen i forvejen. Mine forældre ville være selvstændige, og på det tidspunkt
kostede det næsten ingenting at blive det. Det var under den store krise, og de 2 første ejere på stedet var gået
fallit. Det blev sagt, at ud af alle de statshusmandsbrug, der blev oprettet på Østerågårds Mark, var der kun en
enkelt, der ikke gik fallit i første omgang. Det var Marinus Madsen, der boede i den sydligste ejendom på
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Mølholtvej. Denne ejendom forblev i familiens eje, til sønnen, Ernst Madsen, døde. Den gang var det noget meget
dårligt jord, som var plaget af sandflugt, og det blev virkelig en kamp for det daglige brød. Det mest frugtbare på
Østerågårds Mark var dengang konerne, og de fleste familier fik derfor også mange børn. Der var mange gode og
arbejdsomme familier på Østerå i tidens løb, og børnene blev opdraget godt. Jeg selv var aldrig i tvivl om min fars
kærlighed (som kronprins Frederik sagde engang). Fortjent eller ufortjent så var der kontant afregning, men jeg var
glad for min far alligevel. Efterhånden som de mange børn voksede til, blev de en god arbejdskraft for omegnens
gårdmænd, der gerne ville have god og billig arbejdskraft, så de kunne få bedriften til at gå rundt. Det fik de, for
børnene på Østerå havde lært at bestille noget, og de var ikke så krævende.
Vores skolegang var lidt problematisk. Jeg startede i Ålebæk Skole, og vi blev kørt i bil af en vognmand fra Hals. Da
krigen kom, og det var svært at skaffe benzin, var det slut med transporten, og det meste af sommeren måtte vi gå
til skole. Så blev der oprettet en lille skole på Østerågård. Det var hos Maren og Thorvald Hansen. Klasseværelset
var en stue i det sydøstlige hjørne af deres hus. I den modsatte ende havde der været mejeri en gang. Lærerinden
hed Lisbeth Groes fra Skrold. Hun var meget flink, og vi lærte da også lidt. Vores eneste skoleudflugt gik til Skrold,
hvor vi fik æbleskiver og saftevand.
Krigsårene var en uhyggelig tid at vokse op i, selvom vi slap meget billigt i Danmark og i vores område. Der var lidt
skyderi, luftkampe, bombesprængninger og en del minesprængninger på fjorden. En gang ville englænderne droppe
en sømine i fjorden, men den var havnet på en mark øst for Østerågård. Der blev nu sendt bud til alle om at åbne
vinduerne, når tyskerne skulle demontere den. Hvis det ikke kunne lykkes, skulle den sprænges på stedet, og hvis
vinduerne var lukkede, ville glasset revne. Den blev ikke sprængt.
Et af de første år i krigen skete der en minesprængning i Limfjorden. Det var en finsk damper, men jeg husker ikke,
hvad den hed , og hvad den sejlede med. Kaptajnen nåede at sætte skibet på grund på nordsiden af fjorden
omtrent ud for Bødkergaard. Der var ingen, der kom af med livet. Det skete om formiddagen, og jeg stod oppe på
høloftet under pandepladerne, da braget kom. Det var stort, og jeg sank da lidt i knæene. Senere skulle skibet
bjerges. Så kom der nogle fine herrer fra bjergningsselskabet Svitzer. De skulle ud at se på skaderne. De fik nu at
vide, at min far havde en fladbundet kåg, og de kom derfor ud til ham og spurgte, om de kunne låne hans båd. Det
sagde han nej til, for han mente ikke, de så ud til at kunne håndtere en robåd. I stedet blev aftalen så, at far skulle
ro dem derud. Det var en god aftale for god betaling, og senere brugte de ham flere gange til andre ting. Der var en
del proviant på skibet, som far fik med hjem, og han var da godt stolt, kan jeg huske. Det faldt jo på et tørt sted. En
dag, da dykkeren skulle ned og besigtige skibets bund, fik jeg lov til at komme med og kigge på. Det var spændende
for sådan en hvalp som mig, for jeg havde aldrig set en dykker før, og så fik jeg lov til at se ham arbejde. Jeg så, de
sænkede ham ned i vandet. Det sidste han sagde, inden de skruede hjelmen fast over hovedet på ham, var. Hvis der
kommer nogle skibe gennem fjorden, skal I hive mig op. Det var fordi en evt. minesprængning ville skade hans
trommehinde, hvis han befandt sig under vandet. Det blev Svitzers Sigyn, der fjernede vraget.
Under krigen var der mange ting, der var rationerede, og vi var fattige,- men det var jeg bare ikke klar over
dengang, for vi fik jo noget at spise hver dag. Min far var ivrig jæger, og han havde også båd og ruse, så det ene med
det andet. Bageren fra Holtet kom en gang om ugen i hestevogn og solgte rugbrød. Det var der ingen mangel på, og
måske kunne der også blive til en femøreskage. Købmand Bertelsen fik æggene, og det var ca. det, der blev handlet
for. Tobak avlede vi selv.
Befrielsen den 4 - 5 maj blev en oplevelse, jeg aldrig glemmer. Den fjerde maj havde vi været i Egense for at besøge
mine bedsteforældre. Vi sejlede tit over fjorden og besøgte dem, og jeg var på ferie hos dem hvert år. Vi sejlede
mest over til Skellet, der ligger lige overfor Østerågård. Min far havde en gammel ven, der boede der; Marinus
Mortensen, ålefisker og landmand. Da vi skulle hjem ved aftenstid, kom Marinus ud og ville snakke med far om
krigssituationen, og jeg sad bare og hørte på dem. Krigen begyndte at komme tæt på, så de var urolige for, hvad der
skulle ske med lille Danmark, - om det hele skulle splittes ad. Vi sad og kiggede ud mod Aalborg, og de snakkede
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om, hvor meningsløst det ville være, hvis Limfjordsbroen og Jernbanebroen blev sprængt i luften. Vi anede ikke, at
det problem ville være løst få timer senere. Johannes Johansens svigerfar, Peter Jensen ("Bro Peter") boede på
aftægt hjemme hos sin svigersøn. Deres radio var ikke så god som vores, så Peter kom jævnligt og hørte den
engelske presse, og det gjorde han også den 4. maj om aftenen, da frihedsbudskabet lød. Det var et stort øjeblik for
os alle sammen. Jeg har aldrig set mine forældre blive så overstadige, men det var gamle Peter, der stjal billedet.
Han sad ligeså stille, og tårerne trillede ned ad hans kinder.
Dagen efter blev en glædens dag for næsten alle. Alle holdt fri, for vi skulle have luft for vor glæde. Det endte med,
at mange samledes hos købmand Bertelsen, hvor stemningen blev bedre og bedre. Søren Bertelsen var en flink og
nøjsom mand, men der var jo mangel på mange ting. Det var især cigaretter, folk ville have, men vi kunne kun få
nogle få stykker om ugen. Nu så jeg, hvordan han stod og fumlede med nogle få cigaretter under disken. Så hørte
jeg, at han stod og mumlede lidt med sig selv, og pludselig vendte han sig om og gik ud i baglokalet. Lidt efter kom
han ind igen grinende over hele hovedet med favnen fuld af cigaretpakker. Der stod vi og måbede, for vi havde
aldrig set så mange cigaretter på en gang. Om de var gemt til lejligheden, ved jeg ikke, men han fik da lukket
munden på os
Pladsen som husmor og medhjælpende hustru var meget hård. Vores mor gjorde et stort arbejde for os alle
sammen. Vi var 4 børn. Kristian født i 1925, Poul i 1926, Ulrik i 1930 og Anna i 1939.
Vi hjalp selvfølgelig til, efterhånden som vi blev gamle nok, men det var ikke så nemt dengang, for vi havde ingen
strøm. Vandet skulle hentes ude i en brønd i gården. Varmen kom fra en kakkelovn, og der blev fyret med tørv, som
vi hentede i vores eget stykke ude i Hals Mose. Komfuret var til tørv og lidt ris, som vi hentede inde i Sønderskoven.
Lyset kom fra petroleumslamper og karbidlamper. Kraften til tærskeværket var en petroleumsmotor, så det var
bare om at komme i gang. Det var værst om vinteren, og der var flere isvintre dengang. Hvem skulle først op sådan
en kold morgen i et koldt og uisoleret cementstenshus? Det var selvfølgelig mor, som først skulle tænde op i
komfuret og derefter skulle ud i stalden og malke en 3 - 4 køer. Derefter skulle hun ind og lave morgenmad til os
børn, der skulle i skole og til far, der havde været ude at fodre køerne. Far kunne ikke selv malke, for han havde
seneskedebetændelse i håndleddene. Dengang var det også lidt under en mands værdighed at malke. Vi børn lærte
det efterhånden, og det fik jeg god brug for, da jeg kom ud at tjene på Bødkergård hos Viggo Nielsen i 1945. Han
byggede ny kostald, så alle køerne skulle malkes med hånd nede i laden, mens byggeriet stod på, så Erik Bak og jeg
blev ret gode til at malke den gang,- og vi fik også lidt ekstra for det.
Når der skulle vaskes tøj, var det også et stort arbejde. Der skulle slæbes vand ind, og der skulle tændes op under
gruekedlen samt skrubbes og skures. Derefter skulle tøjet tørres, og det var ikke nemt om vinteren, så
luftfugtigheden blev høj inde i huset.
Vi børn skulle også vaskes ekstra grundigt en gang i mellem. Det foregik i en zinkbalje på gulvet i køkkenet. Den
daglige vask foregik ved et vandfad i hjørnet nede i bryggerset med en spand vand i nærhedet,- så måtte vi selv
finde ud af det. Om sommeren var det tit i fjorden, vi blev vasket.
At holde tøjet i orden var også mors arbejde, og der var mangel på mange ting, så det blev lap på lap. Vores farmor
og farfar havde en lille gård (Thygesminde) lidt syd for Egense. De havde adgang til at få fat på noget uldgarn, så
min farmor sørgede for, at vi fik de uldstrømper, vi havde brug for, og det var vi meget glade for. Min broder
Kristian kom over at "tjene" hos dem, da han var 11 år. Så var der en mund mindre at mætte derhjemme.
Om sommeren brugte vi meget af vores fritid på Sletten i Sønderskoven. Vi var tit mange derinde, og her spillede vi
fodbold, klatrede i træer og sloges lidt. Da konsulen havde købt skoven, blev det forbudt at plukke hasselnødder,
men det var svært at overholde dette forbud. Når der var jagt i skoven om efteråret, blev vi indbudt til at være
"klappere". Udover et par cigaretter fik vi ikke rigtigt noget for det, - men det var sjovt at være med. Når der var
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jagt i skoven, stod jægerne fra Østerå på deres lodder udenfor og ventede på, at der skulle løbe nogle dyr ud til
dem, så de kunne få lidt tilbage, for at have lagt foder til på deres egne marker. Det blev til nogle dyr hvert år, men
det var ikke populært hos jægerne inde i skoven, der var sure på dem udenfor og kaldte dem for "hegnsjægere".
Bortset fra det, så syntes jeg, at der var et godt naboskab på egnen. Der blev ikke holdt de store gilder, men en kop
kaffeerstatning kunne det da altid blive til. Så sluttede krigen og jeg flyttede hjemmefra, idet jeg kom ud at tjene på
forskellige gårde på egnen, og mine forældre flyttede igen syd for fjorden. Når jeg siden er kommet forbi mit
barndomshjem på Mølholtvej, så må jeg sige, at siden min tid på stedet er der sket store forandringer, og jeg synes,
det er en fornøjelse at se, hvor velholdte husene og det hele er.
Ulrik 2013

Følgende er fortalt af entreprenør Poul Erik Nielsen, Hals, der er født på
ejendommen "Egensminde", Sønderskovvej 129, og som senere med familien
flyttede til naboejendommen Sønderskovvej 131.

Min far Arthur Nielsen er født i Torslev Sogn den 21. Juli 1915 og døde den 31. december 1991 i Hals. Min mor
Signe Nielsen er født i St. Brøndum ved Skørping den 18. september 1914, og hun døde i Hals den 14. Januar 1987.
Jeg selv er født den 5. September 1950, og min søster Anna, der i dag bor i Hjørring, er født i 1944.
Min far og mor overtog ejendommen "Egensminde" omkring 1940 efter min morbror, der var politibetjent. Da
politiet blev taget og sendt i koncentrationslejr, var han blandt dem, der blev sendt af sted. Her boede vi indtil
1966, hvor vi flyttede over i naboejendommen, Sønderskovvej 131. Grunden til flytningen var, at fru Marcussen,
hvis mand ejede Sønderskoven, opkøbte flere af de små husmandssteder og samlede jorden , hvor efter husene
blev solgt videre uden jord. For mine forældre var det en befrielse at slippe af med jorden, fordi de drev
maskinstation, og det var altid deres eget arbejde, der skulle vente til sidst, og tit var kornet blæst af, inden de fik
høstet.
Min første erindring er fra 3 - 4 års alderen, hvor jeg løber og leger med en
flaske. Købmand Bertelsens søn Oluf kommer ind til os, - velsagtens som bud fra
sin far. Han pjatter med mig, og jeg falder og skærer senerne over i min ene
hånd. Den gang kunne man ikke lave det i Aalborg, så jeg måtte til København i
ca. 6 uger. Det, jeg husker, var, at jeg så min far stå i dørsprækken og kigge ind på
mig. Jeg tror kun, de besøgte mig en gang i perioden, så det må have været hårdt
for dem. Da jeg kom hjem, talte jeg københavnsk, og jeg kan huske, at en af mine
venner sagde: "Hvorfor satan snakker du sådan"?
Vi voksede op ca. 12 drenge på samme alder, og så var der 10 drenge, som var 3 - 5 år ældre, - men der var kun 2 - 3
piger i flokken. Vi var 7 nabobørn, som gik i samme klasse på Hals Skole, og det den ene ikke kunne finde på, det
kunne den anden, - og jeg stod vist ikke bagerst i køen, når der skulle laves gale streger. Mange har sagt, at hvis jeg
havde været barn i dag, så havde diagnosen været "damp". Skolen var ikke noget, der havde vores interesse. Vi tog
med postbilen til og fra skole med Esben som chauffør, og det skete tit, at der var ballade i bussen. Det var slet ikke
unormalt, at en og anden blev sat af bussen, inden vi nåede hjem, - det skete af og til for mig.
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Så snart vi kom hjem, skiftede vi hurtigt tøj for at komme ud at lege. Vore lege foregik tit i skoven, hvor vi byggede
huler og lavede vore egne pile og flitsbuer. Vi satte søm i enden af pilene, så vi kunne skyde gråspurve under
spærene om aftenen. Det kunne godt blive til en 20 stykker på en god aften. I skoven havde vi også vore kampe. Vi,
der boede langs asfaltvejen, blev kaldt "asfalaterne" og vi kæmpede mod "grusserne", der kom fra Mølholtvej, hvor
der var grusvej. Vi stod på hver sin side af Skovbækken og kæmpede med træsværd og smed store pinde efter
hinanden. Det kunne godt gå hårdt for sig, og jeg husker, at en dag blev en ramt så hårdt, at han besvimede. Han
vågnede dog heldigvis op igen efter nogle få minutter. Vi havde store problemer med de større drenge, der gerne
ville bestemme, og fik de ikke lov til det, kunne der godt vanke lussinger. Om vinteren løb vi meget på skøjter på
fjorden samt på Åkandedammen nord for Marcussens villa. En gang var vi 8 - 10 drenge, som hoppede på isflager,
og vi kom helt ud til kostene, der markerede sejlrenden, - men vi overlevede da. Vi havde stor frihed til at gøre,
hvad vi ville, men hvis vore forældre havde vidst det hele, var de nok blevet nervøse.
Vi havde også fjorden at boltre os på, og jeg husker, vi samlede tobaksposer, som kom fra hele verden. Det var
nogle, som sømændene smed overbord, når de kom sejlende. Som 10 årige begyndte vi at glibe ål og tømme alle de
ruser vi kunne bunde ud til, - det var spændende. En dag havde vi taget en båd, 4 drenge samt en pige på 6, og vi
roede tværs over fjorden til Mou Bro. Da vi kom derover, stod der en mand, der spurgte, om vi havde fået lov til
det. Da vi måtte svare nej, bad han os om straks at ro hjem, og derhjemme fik vi ballade.
Vi drenge på husmandsstederne havde alle vore faste, daglige gøremål. Vi skulle fodre høns, grise og hjælpe til i
stalden. En overgang kørte min far mælketur til Hals Mejeri, og jeg måtte tit køre med og læsse mælkespandene,
når han havde ondt i ryggen. De var tunge, og det var hårdt, fordi jeg var meget lille som barn.
Som sagt havde min far maskinstation, så det med traktorer var jo ikke til at stå for, og far behøvede kun at spørge
en gang for at få mig med. Jeg begyndte som 13 årig at presse halm for fars kunder, og hvert år fik jeg fri fra skole i 3
uger for at køre med hobetærsker (det var før mejetærskerens tid). Det havde jeg bestemt ikke noget imod, for
undervisningen i skolen var ikke noget vi skænkede mange tanker. Desuden var det en stor hjælp for min far, for
penge var der ikke mange af. En gang jeg var alene hjemme, tog jeg en af traktorerne og kørte ned på isen på
fjorden. Det var sjovt, indtil jeg gik gennem isen. Heldigvis var der kun 20 cm. vand under isen, men traktoren sad
fast, så da far kom hjem, blev der uddelt smæk. Min far var en hård mand, og der kunne nemt falde klø til
afstraffelse. Når der skulle straffes, brugte han tit en kilerem. Jeg husker, at så snart jeg så en kilerem i mit hjem, så
smed jeg den væk. Jeg fik klø mindst en gang om ugen, og jeg tror, han gav mig dem på forhånd for en sikkerheds
skyld.
Min mor var en stille og rolig kone. Hun sørgede for husholdningen og passede høns og grise, så vi var næsten
selvforsynende. Hun skulle også passe regnskaberne, men der var altid for lidt i kassen, og det at kræve penge op
havde ikke fars store interesse. Når han skulle hente penge, kørte han rundt til de forskellige landmænd på traktor,
men mange gange kørte han direkte op til købmand Pedersen på Holtet. Her samledes der hver dag 5 - 10
landmænd i bagbutikken for at drøfte verdenssituationen, og samtidig blev tørsten grundigt slukket i øl, og han
kom derfor tit hjem uden penge. Når det var helt galt, forlangte min mor, at jeg tog med, og så skete der endelig
noget, for så kom vi ikke op til købmanden, og der kom lidt penge i kassen.
En gang hvert efterår blev der afholdt stor jagt i Sønderskoven, og det var en dag, som alle vi østerådrenge længe
havde set frem til. Det drejede sig om en klapjagt, og nogle dage inden jagten henvendte Konsulen sig til
skoleinspektør Max Søndergaard i Hals for at låne drengene fra Østerågård, der skulle være klappere. Vi stod og
beundrede de fine biler og fine mennesker, der kom til jagten. Lønnen for en dags arbejde var 2 kroner og nogle
cigaretter, så der blev røget, så vi var helt blå i ansigterne. I frokostpausen fik vi serveret wienerbrød og sodavand,
og det var ikke noget, vi var vant til hjemmefra. En del af traditionen var, at vi fyldte skovfoged Ploughs jagthorn
med blade, og så stod vi og grinede, når han ikke kunne få en lyd frem, da han skulle blæse jagten i gang. I haven
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var der en stor vintønde, som nok blev brugt som legehus. I frokostpausen blev
nogle drenge fanget og lukket herind, hvorefter døren blev låst udefra. Derefter
blev den samt indhold trillet rundt i haven.
På et tidspunkt begyndte vi at interessere os for piger, og det blev en tradition
for os drenge, at vi hver søndag formiddag mødtes nede ved fjorden. Vi var
sommetider en stor flok. Her undersøgte vi så den kvindelige anatomi, idet en af
pigerne var så flink at trække sine bukser af, så vi kunne få vores nysgerrighed
tilfredsstillet. Rygterne om disse seancer må jo have nået langt omkring, for da vi var blevet en 17/18 år, begyndte
pigerne at komme strømmende til os både fra Gandrup og Hals, og det var ret spændende. Jeg husker engang der
kom 3 piger fra Hals, som var noget friske. Dem smed vi i en grøft, - klogere var vi ikke.
Da jeg gik i 9. Klasse, blev jeg kontaktet af Marcussen, der meddelte mig, at han havde aftalt med skoleinspektøren,
at han skulle bruge 20 klappere, og at jeg skulle bestemme, hvem der skulle med. Det betød, at jeg havde magten i
skolegården i en uge.
Om sommeren, når familien Marcussen kom til villaen i skoven, var sønnen Michael med. Jeg legede tit sammen
med ham og nogle af hans kammerater. Det var en hel anden verden at se deres fine biler og fine vaner. Jeg kom tit
med til Bisnap for at bade, og vi fik altid et kræmmerhus, eller hvad vi nu kunne tænke os. Den sidste gang jeg
legede med Michael, skete det ved vintønden i haven. Ved et uheld smækkede jeg døren i på hans finger, og han
løb skrigende hjem, - og det gjorde jeg også.
På egnen gik min far under navnet "Prinsen", og der verserede flere forklaringer herpå, idet min farmor havde tjent
på herregården Kokkedal, der dengang var ejet af Prins Erik.
Jeg husker en morgen i 1963, at telefonen ringede med besked om, at min far straks skulle komme til Hals, - det var
meget vigtigt. Han barberede sig, startede traktoren og kørte til Hals for at møde dem, som havde ringet. Det
drejede sig om købmand Poulsen, Frank Mikkelsen, Undall og lods Willemoes. Da far ankom til hotellet, førte lods
Willemoes ordet. Han havde lige sejlet Kong Frederik op gennem Limfjorden. Lidt vest for Hals havn spurgte
kongen, om ikke lodsen skulle kende hans fætter, der skulle hedde Arthur Nielsen og bo heromkring. Jo, sagde
Willemoes og pegede ind mod Sønderskoven. OK, sagde Frederik, han ligner en, der godt kan drikke en øl, giv ham
lige 50 kr. fra mig, - så værsgo Arthur. Det fik de meget sjov ud af, og far kom først hjem klokken 3 om natten ,meget beruset.
På en jagttur i nærheden af Kokkedal fortalte jeg de andre jagtdeltagere historien. De grinede og sagde, at jeg
havde mange fætre og kusiner der på egnen.
Min far og mor endte i en pensionist bolig på Lilleholm i Hals, hvor han døde i 1991. Min mor døde allerede i 1987.
I mit arbejdsliv, har jeg arbejdet for forskellige entreprenører, indtil jeg tog kloakmestereksamen i 1973, hvorefter
jeg startede min egen entreprenørforretning i Vester Hassing i 1974 sammen med min kone Lene. Vi fik 2 børn,
Gitte og Henrik. I dag har Henrik overtaget firmaet i Vester Hassing. Jeg selv og Lene er flyttet til Hals, hvor vi købte
Lods Willemoes hus og grund i 2004. Da jeg snakkede om købet med hans børn, fortalte jeg dem historien om Kong
Frederik. Den faldt de for, og jeg tror, at det er derfor, vi bor der i dag.
Poul Erik, okt. 2013
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Følgende er fortalt af Rudolf Jeppesen, der som dreng er vokset op på "Krogen",
Sønderskovvej 137

Min far, Niels Otto Jeppesen, er født i Ulsted sogn 4. december 1905, og han døde i
Hals 22. februar 1984. Min moder, Clara Sørensen, er født i Farstrup sogn 14. marts
1908, og hun døde i Hals 12. maj 1970. Jeg selv er født den 14. Juli 1940 på
statshusmandsbruget matr. 1x, også kaldet "Krogen", Sønderskovvej nr. 137.
Min fader købte ejendommen i sommeren 1938 og flyttede ind 1. november 1938.
Købesummen var 13.550 kroner med 735 kr. i udbetaling. Lån 8000 kr. i Danmarks
Hypotekbank, 4000 kr. i statslånefonden og 835 kr. i grundforbedringslån. Min
moder kom som husbestyrerinde 1. oktober 1939, og de blev gift 23. april 1940,- det
gik stærkt dengang.

Det første, jeg rigtigt husker fra min barndom, er, at jeg legede
meget med Oluf Bertelsen. Der var vist ikke andre børn på den
alder deromkring på det tidspunkt, og hans moder har fortalt mig,
at jeg ikke var ret stor, da jeg kom derhen for at lege. Jeg husker
ligeledes, at Oluf kunne være dominerende, og han opdagede snart,
at jeg havde en letblødende næse. Hvis noget gik ham imod, kunne
han, bedst som vi legede, give mig en blodtud. Det gik så vidt, at jeg på et tidspunkt ikke måtte gå derhen af samme
grund. Vi kom dog til at lege igen, da hans far blev blandet ind i næsesagen og indskærpede sønnen, at næsen ikke
måtte røres. Alligevel skete det af og til, at jeg måtte gå hjem med blødende næse, - sådan er børn. Næsen var svag,
og jeg er som voksen blevet opereret for denne svaghed.
Der kom så andre naboer, bl.a. Emanuel Madsen, der havde en dreng, Anton, på min alder. Ham kom jeg til at lege
en del med uden blodtud. Vi kom i skole sammen i Hals. Som voksen kom Anton af dage på Grønland, og han blev
aldrig fundet.
Da jeg blev 6 år i 1946 syntes mine forældre, at jeg skulle i skole. Det foregik dengang i Det gamle Mejeri hos
Thorvald Hansen og Maren, og da jeg alligevel altid opholdt mig der, når der var frikvarter, så syntes forældrene, at
jeg lige så godt kunne følge timerne også. Jeg begyndte således 1. april hos fru Marcussen fra Gaaser. Hun var en
håndfast lærerinde, og hun uddelte "huskekager". Jeg kom til at sidde ved Karl Åge Bjerregaard. Vi er født med en
uges mellemrum.
Østeraagaard Skole blev nedlagt om efteråret 1946 og flyttet til Hals. Karl Åge og jeg blev sendt hjem denne vinter,
da vi var for grønne til at komme til Hals. 1. april 1947 startede vi så forfra i Hals. Fra skolen i Østeraagaard husker
jeg Maren som en lille dame. Når vi var tørstige og skulle have vand, gik vi ind til hende, og så fik vi saftevand.
Min onkel Vagner købte denne ejendom af Thorvald og Maren, og jeg sagde altid, at jeg startede skolen i hans
soveværelse. Vi var store og små blandet sammen i Østeraagaard skole. Vores toilet var nede i nogle træer ud mod
fjorden med en trævæg mellem piger og drenge. De store drenge havde slået en knast ud, så vi kunne se ind til
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pigerne. Der viste de store drenge mig for første gang en pigemås. Senere blev hullet lukket, og ingen turde lave et
nyt.
Engelsk sømine
nedkastet i 1944 ved
ejendommen Krogen,
matr. 1X på Østerå.
Den skulle have været
i Limfjorden men
landede i stedet på
en mark, og det
skabte stor opstandelse.
Tyskerne blev tilkaldt
og minen fjernet. Der
er både danskere og
tyskere.

Fra min allertidligste barndom har jeg nogle erindringer, som stadig hænger ved. I 1944 i høsten var jeg med min far
i marken, og jeg husker, at jeg sagde til min far, at "Ernsts hest Frederik går ovre på vores mark". Det viste sig dog,
at det ikke var Frederik, men en engelsk sømine, der var kastet ned i faldskærm. Den skulle have været i Limfjorden,
men var i stedet landet på vores mark. Så skete der pludselig noget på den lille ejendom. Far og jeg cyklede hen til
købmand Bertelsen og ringede et sted, hvorhen ved jeg ikke. Pludselig vrimlede det så med tyske soldater på
ejendommen. Vi selv og alle naboerne blev sendt ud af husene, mens minen blev demonteret. Alle døre og vinduer
skulle være åbne i tilfælde af mislykket demontering, og jeg husker, at min mor og jeg gik inde i skoven. Da det var
overstået, husker jeg, at der var masser af tyske soldater med geværer, som legede med mig. Jeg havde selv et
hjemmelavet trægevær, som min far havde lavet til mig, og det fandt jeg frem. Soldaterne grinede så det var en
lyst, og min mor har fortalt, at soldaterne sagde pyt med det hele, - de ville bare hjem til deres kære.
Jeg husker også, at vi spillede fodbold inde i skoven. Derinde, tæt ved mit hjem, er der en åbning, vi kaldte for
Sletten. Herinde var der opstillet mål, og her blev der spillet om sommeraftenerne. Om søndagen spillede vi
sommetider kamp mod Ålebæk eller Hals. Jeg fik med besvær samlet penge sammen til et par fodboldstøvler og
begyndte at spille i klubben på Holtet, men jeg var ikke det store fodboldtalent, så jeg solgte snart mine støvler
videre til Jørn Larsen. Prisen husker jeg ikke, men nu var det slut med fodbold.
Vi startede nu på en frisk i Hals skole, og transporten foregik med den såkaldte postbil, der kørte fra stationen i
Gandrup til Hals. Det føromtalte toiletskur blev nu uden inventar flyttet ud til vejen som læskur, og her samledes vi
så vinter og sommer til Espen kom og afhentede os. Om vinteren gik vi ofte hen til Bertelsens butik, hvor der ofte
blev købt lidt slik for en 25 øre. Her ventede vi så i
varmen til postbilen kom. Hvis det var
købmandens kone, Musse, der ekspederede, var
der god vægt i kræmmerhuset. Bertelsen var mere
nøjeregnende, og onde tunger påstod, at han
kunne bide en bolsje over, så vægten passede. Jeg
husker, at jeg for en 25 øre kunne få 50 gram
bolsjer.
I Hals skole gik vi et år i hver klasse. I 4. klasse kom
de, der passede skolen godt, i Mellemskolen og
senere Realskolen. Vi andre blev, i det der kaldtes

37

frimellem, indtil 7. Klasse, hvorefter vi forlod skolen. Jeg husker, at der var nogle, der måtte sidde en klasse over.
I 7. klasse blev jeg konfirmeret 27. marts 1955. Efter skolen kom nogle drenge ud at fiske, og andre fik plads som
karl på landet. Jeg selv startede hos min farbror Thomas i Ulsted fra 15. april til 1. november. Herefter kom jeg til
Niels Larsen i Gaaser, hvor jeg var et år. Derfra kom jeg på Stidsholt ungdomsskole i 5 måneder, hvorefter jeg kom
tilbage til Niels Larsen, hvor jeg blev til 1. nov. 1956. Fra Gaaser kom jeg til Søndergaard i Øster
Hassing et år og derefter til Ulsted på forskellige gårde, indtil jeg skulle aftjene min værnepligt
ved kystbefæstningen. Vi mødte 11. april 1960 i Frederiksværk, hvor vi blev iklædt. Derefter blev
vi kørt til Lynetten ude på Refshaleøen, og der var vi i 4 måneder. Her var der ekserserskole og
artilleri undervisning. Artilleriskolen foregik på Margretheholm skiftevis eftermiddag og
formiddag, og når vi marcherede derhen, måtte vi gå gennem B&W skibsværftet, hvor der var
mange kommunister, der råbte efter vores befalingsmænd. Det gik ud over os. Vi kom til at
passere stedet i løb, indtil man efter 4 måneder fandt en anden vej uden om værftet.
Herefter gjorde jeg tjeneste på forskellige forter. Først var det Middelgrundsfortet, hvor jeg var
uddannet 40 mm luftværnsskytte. Det var et dejligt sted at være, og vi kom der sidst i juli, medens der stadig var
sommer. Vi var udstyret med meget gode kikkerter, og når vi havde udkiksvagt i weekenderne, kunne vi se de
dejlige piger på badestranden ved Bellevue. Vi kunne trække dem helt ind til os, så en 2 timers vagt gik hurtigt. Om
vinteren kunne en nattevagt fra 2 til 4 godt føles meget lang. Jeg kom også bl.a. på øvelser på Langelandsfortet og
Sjællandsodde. Landlovene gik som regel til Tivoli eller Dyrehavsbakken.
Jeg blev hjemsendt 21. juli 1961, og fik derefter plads som fodermester på Søndergaard i Øster Hassing, hvor jeg
afløste Oluf Bertelsen, der havde været der nogle år. Han ville prøve noget nyt, og kom vist til et møbelfirma i
Aalborg. Jeg havde været hos Poul og Annelise som karl nogle år før, så jeg kendte forholdene.
Jeg blev gift den 23. september 1962 i Vester Hassing Kirke med Lillian Kleis Jensen, født 13. januar 1940 i Heden i
Øster Hassing Sogn. Vi har 3 døtre, Marian f. 3.febr. 1963, Hanne, f. 30. Dec. 1964 og Charlotte, f. 24. Nov. 1969.
I dag er vi begge pensionister og bor i Gandrup.

Følgende historie er fortalt af Henriette Andersen, der er barnebarn af
"Amerikaneren", der i begyndelsen af 30erne boede i " Himmerig". Hun bor i dag
på Sønderskovvej 147.
"Amerikaneren", hvis borgerlige navn var Niels
Mogens Sørensen, var på mange måder en meget
speciel mand, og tilnavnet havde han fået, fordi han
havde været pelsjæger og eneboer i 11 år i Alaska.
Ude i den allermest øde vildmark havde han bygget
sit blokhus, hvorfra han jagede. Her besøgtes han på
Barter Island i Nord Alaska i 1924 af Knud
Rasmussen, der var på sin 5. Thuleekspedition, og
her hjalp han polarforskeren med at udgrave en
eskimo boplads, og fra den tid stammede hans
senere interesse for arkæologi..
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Hans livsstil i Himmeriget senere mindede på mange måder lidt om hans fortid i ødemarken, og Ulrik Mortensen har
fortalt, at når han om vinteren havde slagtet en gris, blev den hængt op udenfor huset..
Barnebarnet Henriette fortæller følgende om, hvordan han mødte hendes farmor Anna Katrine, der var datter fra
stedet. En dag, da han kom forbi "Himmerige", som var sat på tvangsauktion, så han sin senere kone Anna Katrine
med rumpen i vejret i en roemark. Dette syn inspirerede ham i en sådan grad, at han på stedet friede til hende, idet
han sagde, at han godt kunne bruge hende til at få nogle børn med. Det blev til 6 i alt. Anna Katrine var ifølge
barnebarnet på det tidspunkt glad for en anden(naboen), men "Amerikaneren" kom med privatchauffør og havde
32.000 kr. på lommen, og sådan en mand kan man ikke sige nej til. Anna Katrine var plejedatter og boede på stedet
med sine plejeforældre, og hun har nok ikke haft så megen medbestemmelse. Han købte ejendommen og de blev gift.
Katrines plejeforældre har været økonomisk hårdt trængt og faderen Anton var lige død. Overtagelsen skete på
tvangsauktion den 13/10 1931.
Ifølge sønnen brugte han rigtig mange penge på stedet til nybyggeri og der kom bl. a. en vindmølle. Da besættelsen
kom, fortæller sønnen, opfedede han ekstra store grise, som han solgte til tyskerne, som han dog ikke brød sig om.
Han må dog have været bedre som pelsjæger end som landmand, for det endte med, at han måtte sælge stedet.
Da familien forlod Himmerige, kom de til Mølholm, hvor han kom til at arbejde på fabrikken Norden, og de kom til at
bo i Nordens huse. Han har efterladt sig dagbog fra sine pelsjægerdage. Den er afleveret til arkivet i Sønderholm. Hans
historie er indtalt på 4 CDer, der findes på arkivet i Hals.
Niels Mogens Sørensen blev født i København juleaften 1893. I 1920 rejste han til Amerika, hvorfra han kom tilbage i
1931, hvor han købte ejendommen "Himmerig" på Østeraagaards Mark.

Følgende er fortalt af Ejlert Høj, Lergravsvej 4, Hals
I mange år har der i Gaaser og på Østerågård

verseret en historie i mange variationer om en ung tysk soldat, der i

under krigen deserterede og i lang tid gemte sig på en ejendom i Gaaser. Denne historie fortælles her af Eilert Høj,
hvis barndomshjem var "Håbet", Sønderskovvej 127. Han kender historien fra nærmeste hold, da hans egen familie
og hjem var involveret. På det tidspunkt var han 14 år og karl på Skrold, og han anede ikke noget om det hele, før
krigen var slut. Det undrede ham dog, at han, når han cyklede hjem fra Skrold, hvor han tjente, kom forbi et sted, hvor
en ung mand gik rundt i hans trøje.

Her følger historien.

Under krigen kom der et tog med tyske soldater, der blev indkvarteret ved Nørheden i Ulsted. Blandt disse soldater
var en ung hollænder i tysk tjeneste, der benyttede opholdet i Ulsted til at desertere. Under flugten søgte han først
skjul hos Ejlerts bror Marius, der var fodermester på Nørheden. Han boede i et lille hus, der lå ved siden af gården. Det
var broderen ikke ret glad for, da det var en farlig sag så tæt på de andre soldater. Hvis man blev fanget, medførte det
dødsstraf, og folk, der hjalp, blev også hårdt straffet, men den unge mand blev der dog i
nogle dage.
Herefter blev han udstyret med adressen på Marius' forældre i Sønderskoven, og med den i
lommen begav sin sig nu til fods ad vejen mod Holtet. Det er som om han her strandede et
stykke tid og flakkede rundt i flere dage. Her fik han kontakt til vognmand Kusk Larsen fra
Hals, der bragte madpakker til ham og måske hjalp videre. På et tidspunkt dukkede han op i
Gaaser, hvor han havnede nede ved den lille ejendom helt nede ved fjorden. Det er den gamle skole. Her var Ejner
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Pedersen på besøg, og den unge mand viste nu adressen frem. Ejner kunne se, at det var helt galt, at han gik rundt
med den adresse i lommen, da det kunne bringe andre i fare, hvis han blev taget, og han fik ham derfor hurtigt bragt
videre ned til bestemmelsesstedet "Håbet". ( Kaj Sønderstrup, en søn fra Nørgaard, har 12/7 2015 fortalt, at den historie kendte han
godt. Den unge mand, som han tydeligt huskede, gemte sig et par nætter på deres høloft, hvor han fik mad af moderen. Faderen vidste intet om
det)

Her kom han af uniformen og fik noget af drengenes tøj i stedet, men her kunne han imidlertid heller ikke blive i
længere tid, for alle vidste jo, hvem der hørte til på ejendommen. Ejner Pedersen tog ham derfor med sig hjem til sin
egen ejendom, Sønderskovvej 161. Ejner var en fremmed på egnen, og der var ingen som kendte hans familie, da han
kom fra Fyn, og derfor kunne en fremmed lettere udgive sig for at være et familiemedlem..
Her opholdt den unge hollænder sig til krigen var slut. Det med sproget klarede han ved at agere døvstum. Alle naboer
vidste besked, - også folk med sympati for tyskerne, men der var ingen der sladrede.
Et stykke tid efter soldaten var kommet til Gaaser, havde Ejner besøg af dyrlæge Eriksen, og da denne så den unge
mand komme gående ved møddingen, spurgte han: "Har denne mand nogen papirer"? Det
måtte Ejner indrømme, at det havde han ikke. "Det ordner jeg", sagde dyrlægen. (Knud Eriksen
fra V. Hass.) Det gik godt til krigen var slut.
Enden på historien er, at konen på gården blev glad for den unge mand, og det fik følger,- en
"søn" ved navn Harry, - men Ejner påtog sig faderskabet. Ejner flyttede fra Gaaser og tilbage til
Fyn omkring 1948, da hans ejendom nedbrændte.

Fortalt af Lis Jensen (f. Bjerregaard), der er født på ejendommen
Mølholtvej 33, matrikel 1K.
Følgende er, på opfordring af Carl Åge, skrevet af hans søster, Lis Jensen, født Bjerregaard, og opvokset på stedet.

Vores barndomshjem, Mølholtvej 33, er stadig i familiens eje. Carl Åge Bjerregaard overtog ejendommen efter vores
forældre i 1965. Far, Søren Bjerregaard, er født i Lerup Sogn i Han Herred d. 15. november 1899 og døde i Hals d. 26.
januar 1974.
Mor, Bertha Bjerregaard f. Andersen, er født I Hals d. 15. maj 1909 og døde i Hals d. 12. november 1990. Far overtog
ejendommen i 1928, straks efter
udstykningen fra Østeraagaard, og mor kom
til som husbestyrerinde.
I 1929 blev de gift, og i ægteskabet kom der
8 børn.
Rosa, f. 19. april 1930. Død 1984 i Vanløse
( 4 børn)
Lili, f. 19. august 1931. Død 1994 i Aalborg
( 2 børn )
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Ingrid, f. 6. januar 1934. Død 1979 i Gentofte ( 4 børn )
Erlind, f. 9.jJanuar 1935 (bor i Hvidovre, ingen børn )
Carl Åge, f. 8.jJuli 1940 ( bor på barndomshjemmet, har 3 børn og 8 børnebørn).
Lis, f. 27. april 1946 (bor i Silkeborg, ingen børn ).
Orla, f. 28. september 1949 (bor i Svendstrup J., 3 børn ).
Harry, f. 28. september 1949 ( bor i Dronninglund, 2 børn ).
Fælles for os børn var, undtagen Erlind, som var blind, at vi skulle hjælpe til. Mor havde et motto:" Vi er alle skabt til at
arbejde"! Det motto levede hun selv efter. Der blev brugt en masse knofedt og sæbevand i vores hjem.
Vi har alle sammen leget med Niels Jensens børn. Der var 9 søskende, så der var altid en i passende alder at lege med.
Om sommeren gik Rosa, Lili og Ingrid kun i skole hver anden dag på Østeraagaard Skole. På disse fridage kom Rosa i
huset hos naboen Johanna Badsbjerg. Lili kom ned til fru Michelsen i "Gården". Lili fortalte blandt andet, at hun skulle
vaske op, og en dag, da der havde været gæster, sagde fru Michelsen, at Lili skulle være forsigtig med de fine glas og
ikke vaske dem op i for varmt vand. Det klarede Lili flot, men mærkede derefter på glassene og blev bange for, at de
nok var alt for varme. Derfor skyndte hun sig at komme dem i koldt vand, og de revnede. Lad mig for en ordens skyld
tilføje, at Lili blot var 9 år.
Da Ingrid blev 11 år i 1945, kom hun ned til fru Madsen på Sommerlyst på de dage, hvor hun ikke var i skole. Hun må
have været der i flere år, for jeg kan huske, jeg var i søndagsskole på Sommerlyst. Det foregik i folkestuen, og vi fik
vafler med syltetøj. Jeg var vist 3 år, og far kørte mig dertil, og jeg skulle blive der, til Ingrid fik fri over middag, når hun
havde vasket op. Jeg husker, at jeg tørrede af siddende på køkkenbordet.
Da Erlind blev 7 år, kom han til Refnæs, et blindeinstitut i nærheden af Kalundborg. Det var i 1942. I 1944, da Erlind var
hjemme på sommerferie, kom der besked fra Refnæs, at Erlind skulle blive hjemme, fordi skolen skulle bruges til tyske
flygtninge. Erlind kom derfor til at gå i skole sammen med søstrene hos fru Marcussen indtil oktober 1945. Så var det
tilbage til Refnæs, og Erlind har siden sagt:" Det kunne jeg godt have været foruden"!! Han længtes hjem og brød sig
ikke om at være der. Mor har fortalt, at hun sørgede for at give Erlind pænt tøj med, når han var hjemme på ferier.
Næste gang hun så ham, var han i noget værre kluns. Hans pæne tøj fik de fine folks børn på.
Da jeg blev født, var Carl Åge 6 år, og ingen af de store søskende boede hjemme mere. Jeg kan ikke huske, om Carl Åge
legede med mig, men han var en dejlig bror, og jeg holdt rigtigt meget af ham. Engang Rosa, Ingrid og Jørgen var
hjemme på ferie, gik vi ned til fjorden for at bade. Jørgen havde ingen badebukser med, så vi var lige et vend henne
hos købmand Bertelsen, som havde en alsidig butik, også badebukser. Da vi havde været i vandet og skiftet til tørt tøj,
satte Rosa sig i Knud Gades robåd, der altid lå i åmundingen. Carl Åge mente hun skulle have en ordentlig vippetur, så
han stillede sig med det ene ben på land og det andet på rælingen. Rosa tog imidlertid årene og roede fra land, og så
blev Carl Åges skræv jo for kort, og han røg i vandet og forsvandt fuldstændigt, for der var dybt. Jeg skreg som en
stukket gris og troede aldrig, jeg skulle se min kære bror igen. Til min store forundring grinede alle, og det samme
gjorde Carl Åge, da hans hoved kom oven vande igen. Jeg husker, han måtte gå hjem iført et badehåndklæde.
Vi boede jo nabo til "Himmerig", og der boede en enkekone, Marie Pedersen, også kaldet "Marinka". Hun kom hver
dag og fik sig en snak med mor stående i køkkendøren. En dag havde hun et stort sjal over sig, og pludselig faldt der en
mus ud af sjalet. Den rendte forvildet rundt i vores køkken, og i det samme kom Erlind gående på bare tæer. Han
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kunne jo ikke se, hvor musen befandt sig, og helt tilfældigt kom han til at træde på den. Mor spurgte ham senere, om
det ikke var væmmeligt, at træde på den mus, hvortil Erlind svarede: "Nej, den var skam blød"!
Marie Pedersen solgte "Himmerig" til Jorun og Kresten Madsen. De fik en søn, Kristian, som jeg ofte passede og legede
med. Om vinteren stod Krestens jord ofte under vand, og der blev en mægtig skøjtebane, når det var frostvejr. Alle
børnene på hele Østeraagaard fandt vej derned. Nogle havde skøjter, andre ikke, men sjovt var det. Engang Oluf
Bertelsen stod på skøjter dernede, blev vi andre ikke så lidt imponerede over, at han kunne løbe på skøjter med det
ene ben strakt vandret bagud.
Vi havde en pigecykel, som alle 8 søskende har kørt på, også Erlind, men han kunne ikke orientere sig og cyklede lige
gennem tjørnehækken. Cyklen blev kaldt "den køkkenblå". Den var malet med en rest køkkenmaling. Da onkel
Marinus i Gandrup døde, arvede Carl Åge hans cykel, og endelig blev "den køkkenblå" min i nogle år.
Carl Åge og jeg glædede os altid til, Erlind skulle komme hjem på ferie. Erlind var ikke mere end lige kommet inden for
døren, før Carl Åge spurgte, om han ikke ville med ud i stalden. Så skulle der rigtig snakkes drengeting. Jeg ville med,
og det gad de vist ikke rigtigt. I hvert fald skræmte de omtrent livet af mig, hver eneste gang, jeg var med derude. Der
gik aldrig ret lang tid, inden Erlind udbrød: "Nu kommer "Bålle Worm"!! Så sprang de begge op på rækværket ind til
grisestierne. Jeg var for lille til at komme helt derop, og "Bålle Worm" tog altså kun dem, der blev nede på gulvet.
Far havde jord op til åen, og jeg husker, at jeg en dag var med ham deroppe. På den anden side boede Johanne og
Ingemann Badsbjerg, og den dag faldt far og Ingemann i snak på tværs af åen. Ved siden af Ingemann stod en lille pige
i næsten samme størrelse som mig, og det var første gang, jeg erfarede, at der fandtes piger i min egen størrelse. Det
gjorde indtryk, og på vejen hjem, sagde jeg til far: "Det var en pige"! "Ja", sagde far, "hun hedder Birte". Næste dag gik
jeg for første gang alene op til åen. Birte var ude at lege, og siden den dag var vi uadskillelige.
Birte er det eneste menneske, jeg har mødt, der helt fra lille altid har vidst, hvad hun ville være, - nemlig dyrlæge. Og
det blev hun. Jeg har ikke tal på de gange, hvor vi legede dyrlæge. Orla, Harry og jeg var syge dyr, som Birte
vaccinerede med et halmstrå. Det blev skolen, der kom til at skille Birte og mig. Jeg kom til Hals og Birte kom til Gaaser
skole. Jeg kom til at gå i skole med Birgit Christensen, og vi sad sammen i klassen. Første skoledag kørte far os til
skolen i jumben. Jeg kom til at lege meget med Birgit efter skoletid, og det var dejligt at komme i hendes hjem hos
Marie og Martin Christensen. Birgits bror Chresten havde Anders And blade, og dem læste jeg med stor fornøjelse.
Det var altid en dejlig oplevelse at køre i jumben, når vi skulle på søndagsbesøg. Far havde et par bukser vævet af
brændenældestof. De kradsede, når jeg sad på hans knæ, husker jeg. De bukser havde far altid på, når vi kørte i
jumben. Han var glad og nynnede "nono, nono", mens han sad med tømmen. Orla, Harry og jeg sagde altid til
hinanden: "I dag har far "nono bukserne" på!
Da Rosa, Lili og Ingrid var blevet gift og kom hjem på ferie med mænd og børn, blev jumben for lille til søndagsturene.
Så blev hestene spændt for gummivognen, og havebænken blev sat op i den som siddeplads. Så kørte vi ned på
Sletten i Sønderskoven eller til fjorden.
Lis Jensen 2013
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Familien Svenningsens forhistorie på baggrund af familiedokumenter
fremskaffet af sønnen, Børge Svenningsen.
Bedstefar Adolf Svenningsen, f. 3/2 1875 i Dr.lund sogn og død 11/10 1953 i Øster Hassing sogn. Begravet i Ø.H. K.
Han var søn af ugifte Ane M. Svenningsen, hvis adresse var Fattiggården i Dronninglund. Moderens alder var 34 år og
faderen ukendt. Han blev konfirmeret i Dr. Lund i 1889 og opholdt sig på det tidspunkt i Stagsted Enge. Han har vel
været ude at tjene. Moderen bor ved konfirmationen stadig på fattiggården og om faderen er der ingen oplysninger.
Fkt i 1890 fortæller, at Adolf Svenningsen, 15 år gammel, er ansat på Langholt Hovedgaard, som tjener, røgter.
I 1898 bliver han gift med Ellemina Kristina Svensson.
Bedstemor Ellemina Kristina Svensson, f. 30/9 1875 i Veddige, Hallands Län, Sverige, som datter af Anders Peter
Svensson og Anna Lena Andreasdotter. Hun døde på De gamles Hjem i Gandrup 25/5 1965.
Familien udvandrede som mange andre svenskere på den tid, fra stor fattigdom derhjemme til "landet, der flød med
mælk og honning". De kom 5/11 1880 fra Björkholm Säteri, Veddige, Hallands Län til Hjallerup. Ellemina var da 5 år.
Børn i ægteskabet: Anton Chr. Andersen, f. 28/6 1897. Anna Oline Marie Svenningsen, f. 8/7 1899. Niels Chr.
Svenningsen, f. 22/10 1901. Johanne (Svenningsen) Christensen, f. 19/4 1903. Fik Ellemina sønnen Anton inden hun
blev gift med Adolf?
Fkt. 1901 fortæller, at Adolf og Ellemine arbejder som daglejere ved agerbrug, Gammel Striben i Vester Hassing sogn.
Endvidere fortælles, at parret er gift i 1898, Ellemine er født i Sverige og der er 2 børn,- Anton Kristian Andersen f.
28/6 1897 i Vester Hassing og Anna Olivia Marie Svenningsen, f. 8/7 1899 i Dr. Lund. På stedet bor også Ellemines far,
Anders Peter Svensson, enkemand i 1900, f. 22/1 1841. Han er husfader, daglejer ved agerbrug. Også Ellemines
søskende bor her.
Fkt. 1906 Hjallerup/ Stagsted fortæller: Adolf Svenningsen, huslejer, arbejder ved landbrug, fattighjælp. Ellemine
Kristine Andersen, husmoder, Anton Kristian Andersen 28/6 1897, Anna Svenningsen 8/7 1899, Niels Chr. Svenningsen
22/10 1901, Johanne Svenningsen 19/4 1903.
Fkt. 1911 Vester Hassing: Stidsholthuset ved Striben. Adolf Svenningsen er arbejdsmand, hustru Ellemine Andersen,
Anton Andersen, Anne Marie Svenningsen, Niels Chr. Svenningsen og Johanne Svenningsen.
Fkt. 1916. Adolf Svenningsen er fodermester på Skrold i Gaaser til en årsløn på 50 kr. Han er gift og har 2 børn, Niels
Christian og Johanne. De andre er vel ude at tjene. Niels Chr. var allerede som 6 årig "høvveddreng" og skulle hente
køerne ind tidligt om morgenen før morgenmalkningen.
Fkt 1925 Øster Hassing Kær. Adolf Svenningsen, 3/2 1875, Dr.lund Sogn, gift, landbrug. Ellemine K. Svenningsen,30/9
1875, Sverige. Andrea Kirstine Olsen, 30/11 1918, Aalborg.
I 1925 købte Adolf Svenningsen matr. 2 0 (Mølholtvej 40) af Jens Plough, der da var arbejdsmand på Østeraa, og i 1930
købte han yderligere matr. 33m og 34f af Søren Badsbjerg, der boede på nabogården Østergaard. Adolf solgte stedet
her til Johannes Johannesen i 1935 (lyst 25/2 1935).
Fkt. 1930: Matrikel 2N i Østeraagaard, Mølholtvej 37. Adolf Svenningsen 3/2 1875, indtægt 1000 kr (fodermester ?)
Husmoder Ellemine Svenningsen 30/9 1875. 3 børn. Andrea Andersen, plejebarn f. 30/11 1918 i Aalborg. Købte Adolf
Svenningsen ejendommen, da den blev udstykket i 1928, eller fik han den senere ved tvangsauktion?
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I 1948 solgte han til sønnen Niels Chr. Svenningsen
Bopæl ved død i 1953 Øster Hassing By. Aldersrentenyder og forhenværende husmand. Forældre ugifte Ane Marie
Svenningsen og Anders Mogensen. Er denne Anders Mogensen den ukendte mandsperson ?
Nørresundby skifteret 13/10 1953.
Sønnen Niels Chr. Svenningsens liv på Østeraagaards Mark blev ikke nogen dans på roser. Ejendommen, som han og
hustruen Karen kom til, var en nybygget og nyudstykket ejendom med tilhørende 21 tdr. land samt en moselod i Hals,
hvor tørvene til opvarmning skulle hentes. Besætningen var på 6 køer, 2 heste samt høns, gæs, ænder og nogle grise.
Der var 5 børn på ejendommen, så der skulle meget til for at holde klæder på kroppen og mætte så mange munde, så
det var meget selvforsyning samt salg af høns, æg og gris m.m.
Der var også anden modgang for familien. Barn nummer 3, Birte, fik børnelammelse som 1 årig og kom på Juelsminde,
hvor hun var i ca. 1 år. Dengang var det ikke nemt at besøge et barn så langt væk. Da hun endelig kom hjem, skulle
hun først til at lære sine forældre og søskende at kende. Det må ikke have været en nem tid, og hun kom aldrig helt
over sit handicap. Nummer 5 barn blev født mongol, så man kan godt forstå, at der var noget at tænke på.
Da børnene blev voksne, gav Karen sig til at sy kjoler m.m. for en forretning i Aalborg. De sidste år tilbragte de i
Gandrup, hvor Christian døde 4/9 1983 og Karen 4/5 1986.

Fortalt af Karen Windelborg, Kongensgade 21 Hals. Hun
er født i 1927 på Aatoften, Sønderskovvej 153.
Karen fortæller, at hendes forældre

Kristine og Marinus

Sørensen flyttede til Østeraagaard omkring 1926. Faderen ,
der var murermester, havde ingen forstand på landbrug
men købte alligevel husmandsstedet Aatoften matr. 1 S, der
havde omkring 28 tdr. land samt 2 tdr. mose.
Familien kom fra Læsø, og de flyttede ind i det, der nærmest
var en ruin, idet deres beboelse og driftsbygning var den
tidligere hovedgårds kostald, hvor der indrettedes beboelse
i den sydlige ende og stald og lade i den nordlige. Karen har
hørt fortalt, at der lå murbrokker overalt også i beboelsen
og rotterne løb frit omkring overalt. Hvorfor de flyttede
hertil, husker hun ikke.
På det tidspunkt de kom til Østeraagaard var det hele en
eneste stor byggeplads. Bygmester Svend Maan fra Hals
nedrev det store stuehus, og af genbrugsmaterialerne
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opførte han Villa Marie på Østergade i Hals. Også den kæmpe lade var blevet fjernet og tilbage stod nu den østre
længe, den vestre længe, vognhuset og mejeriet.

Allerede ved ankomsten var Kristine højgravid med Karen, og da fødslen nærmede sig, måtte hun flytte over til
naboen i Mejeriet, hvor Karen blev født. Samme sted kom hun senere til at gå i skole i nogle år under krigen.
Det var en stor familie der flyttede ind, idet Marinus havde 2 kuld børn. I første ægteskab med Karoline havde han 5
drenge, hvoraf de 2, Kresten og Karl, stadig boede hjemme. Med Kristine havde han 3 børn allerede, Johannes, der var
murer og ældst, Lily 1921, Svend Erik 1922 og Karen, der blev en efternøler, i 1927.
Den ældste søn, Karl Sørensen, startede kort tid efter i naboejendommen, "Vognhuset", matr. 1A, Sønderskovvej 149.
Her blev han dog ikke længe, da Otto og Signe Bak med sønnen Erik flyttede hertil i 1936 efter en fallit i ejendommen
"Haabet", Sønderskovvej 127.
En anden søn Kresten Sørensen fik en af ejendommene på Mølholtvej, men han klarede det ikke længe og måtte gå
derfra. Han havde en hjerneskade, som han havde pådraget sig som barn efter en operation på
Aalborg Sygehus efter en mellemørebetændelse. Han døjede med at komme op om morgenen.
Som sagt blev landbruget ikke Marinus Sørensens hovedbeskæftigelse. Han fik en god
murerforretning, hvor han deltog i byggeriet af de nye statshusmandsbrug, der fremkom ved
udstykningen af den gamle gård. Det hele må have lignet et stort rod. Marinus byggede
broerne over Østeraa, både ved Mølholt og på Sønderskovvej. Han lavede også den gamle bro
over åen vestfor mejeriet. Den er nu forsvundet.
Karen fortæller, at hun tit kom på besøg hos "Bette Marinus" på Mølholtvej, idet datteren
Ester blev hendes legekammerat. Når hun skulle spise med, undrede det hende, at der altid var
to om at dele en tallerken. Når de drak kaffe, blev noget hældt ned i underkoppen, hvorefter
en kiks blev lagt i blød, inden den blev spist. Som teenagere var Karen og Ester tit babysittere på købmandens Oluf,
når Søren og Musse skulle i byen, hvilket skete ofte. Så kom "Bette Marinus" altid forbi hen på aftenen og bankede på
vinduerne, idet han var bange for, at de havde drengebesøg. Karen forstod det ikke helt, da hun var barn længe, men
Marinus var meget mistænksom overfor Ester, der tidligt blev voksen. Grunden skulle, ifølge Karen, være, at en af
Madsen døtrene tog til København, og der kom så galt af sted, at hun kom hjem i en kiste. Moderen Pouline
formanede altid sine døtre, at de ikke skulle komme hjem i en kiste.
Karen Sørensen
"Sommerfuglen"

Skolen husker Karen ikke med glæde. I de første år foregik det på Ålebæk Skole og i krigsårene var klasseværelset i
naboejendommen mejeriet hos Thorvald Hansen og hans kone Maren, hvor kommunen havde lejet sig ind. Det foregik
i det samme rum, hvor hun selv var kommet til verden i 1927. Karen var stærkt ordblind og fik mange skæld ud, fordi
hun ikke fattede tingene. Engang sagde lærerinden til hende, at hun ikke kunne forstå, hvordan så sød en lille pige
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kunne være så dum. Når hun kom hjem, fik hun også skæld ud af sin far. Det gav hende nogle komplekser, som hun
aldrig siden er sluppet af med.
Om sin far, Marinus, siger hun, at han var vellidt af alle. Folk kunne komme og låne alt af ham, og tit gav han ting væk,
men sådan var han ikke derhjemme. Her var han en ægte hustyran, der skældte ud på både kone og børn.
Da Karen blev 15 år gammel, kom hun i huset hos købmand Poulsen, der havde butik i Midtergade på hjørnet af
Torvet, hvor turistforeningen nu ligger. Det var i 1942, hvor der var mange tyskere i Hals. Hendes værelse, som hun
delte med en anden pige, lå ud mod gaden ved hotellet, hvor der var indkvarteret tyskere. Pigerne kunne om natten
ligge bag mørklægningsgardinet og høre de sømbeslåede soldaterstøvler.
Karen fortæller, at hun var meget bange for tyskerne, især efter hendes bror Johannes var blevet taget og sendt til
Frøslev. Han havde under murerarbejde "tabt" en mursten på en tysk soldat. Det var dog langtfra alle piger i Hals, der
var bange for tyskerne. Der har sikkert været mange flotte fyre iblandt dem, og det blev i årenes løb til en hel del børn
med tyske fædre. I Hals kirkebog er der syn for sagen, idet pastor Nielsen har forsynet dem med et lille hagekors. Hun
husker især en pige, en slagterdatter, der fik barn med en tysk soldat. Den stakkels soldat var dybt forelsket og ville
ikke give slip, men pigen nægtede at have noget med ham at gøre, da barnet var født. Naboerne havde lidt ondt af
den forelskede soldat.
Da befrielsen kom, husker hun, at alle disse piger blev hentet i en åben lastbil og kørt til klipning af unge mænd fra den
lokale modstandsbevægelse, - hvoraf en del sikkert tilhørte "de sidste dages hellige", som der var flest af. Det var
grove løjer, og det fortælles, at pastor Nielsen, der var deres leder, måtte true, for at kalde de unge mennesker til
orden. Der har sikkert været en del ophobet jalousi hos de unge mænd, der endelig fik afløb denne dag.
Det første år Karen kom ud at tjene som 14 årig var på Holtet. De næste 3 år til hun blev 18 var hun hos købmand
Poulsen, hvor hun holdt sin 18 års fødselsdag. Da krigen nærmede sig sin afslutning, kom der mange tyske flygtninge
til Danmark, - og hermed også til Hals området. Karen husker dem godt fra gadebilledet, - især lagde hun mærke til et
par meget kønne piger. Det gjorde de unge mænd også, og ekspedienterne i butikken stod med næserne mod ruden,
når de gik forbi. De unge mænd var altså ikke spor bedre, end de unge piger tidligere havde været, når situationen var
til det. De unge piger havde meget dårlige tænder.

Fortalt af Inge Madsen. Hun er datter af forpagterparret på
"Sommerlyst fra sidst i 30'erne til 1967.
s

" ommerlyst" blev opført i 1936 og var på det tidspunkt ejet af gårde fra Gaaser. I 30'erne var det hårde tider for
landbruget; nogle gange aflivede man smågrisene, da det ikke kunne betale sig at føde dem op. På et tidspunkt tilbød
de min far, at han kunne købe gården og skoven for 100.000 kr., men det ville han ikke.
Krisen i 30'erne havde man ingen idé om, hvor længe ville vare. Alt, hvad der kunne omsættes af træ fra skoven,
havde de solgt. Gården var på 80 tdr. land og meget ringe sandjord, så jeg tror ikke, at nogen landmand ville købe den.
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Til alt held solgte de det til konsul Marcussen. Han var interesseret i jagt, og han skulle ikke leve af afkastet. Jeg tror,
han syntes, det var fint, hvis det hvilede i sig selv. Han spurgte om far ville fortsætte som forpagter, og det indvilligede
han i.
Inden "Skovgården" blev bygget, var der jagtstue på "Sommerlyst" på 1. sal i rummet med den store kvist mod
fjorden. Et værelse mod vest i forbindelse med jagtstuen, havde de dispositionsretten over, lige til mine forældre
flyttede. Under krigen havde de kufferter og tøj i det rum. Jeg tror, deres søn Erik var med i modstandsbevægelsen, og
hvis det blev aktuelt, havde de et sikkert sted.
Under krigen var det nogle hårde isvintre, og man kørte med slæder på fjorden, når mælken skulle til mejeriet i Hals,
og så havde man varer med tilbage fra byen.
På landet var man lidt bedre stillet end i byerne. Man havde kød, mælk og grøntsager, men mange ting var rationeret,
og så var det med at være kreativ. Der blev brændt korn til kaffeerstatning, og man lavede kartoffelmel.
Opfindsomheden var stor. Vi havde får, så min bedstemor fik ulden. Hun kartede og spandt og leverede
færdigstrikkede trøjer og uldent undertøj. Jeg husker med gru, når vinteren nærmede sig, og vi skulle iføres det
kradsende uldtøj. Tøj var næsten ikke til at få, men min mor drog til Aalborg med et par sække gåsedun og byttede sig
til lidt stof, så der kunne syes tøj til hele familien.
Når man var mange mennesker forsamlet under krigen, kunne man finde illegale blade i frakkelommen. Man læste
dem og gav dem videre, når man havde lejlighed til det. Mine forældre vidste godt, hvem der var modstandsmænd, og
da politiet blev taget i 1943, blev de bedt om at skjule en politimand, men det var for farligt, da der var for mange
mennesker på "Sommerlyst". Nogen kunne tale over sig. Det sikreste sted at gemme sig var i en stor by. Der behøvede
man ikke at opfinde en "fætter".
I slutningen af krigen kom to tyske soldater, det var en gammel mand og en stor dreng, og bad om noget at spise. Det
fik de, men de måtte vente udenfor til familien og folkeholdet var færdige. En af karlene bad om at få fri resten af
dagen. Hans forældre havde hjulpet en tysk soldat til at desertere, og de havde ikke fået brændt uniformen og skaffet
hans ejendele af vejen.
Holdningen på landet var generelt, at man gav folk noget at spise, uanset hvem de var. Vi havde også vagabonder,
som overnattede i laden, og reglen var, at de afleverede deres tændstikker, så de ikke i fuldskab kunne brænde
bygningerne af. De fleste af dem ville gerne have husholdningssprit, men hos mine forældre kunne de kun få mad og
en god madpakke med, når de drog af sted igen.
Hvis man havde brug for at komme omkring, var det godt at have en jumbe. Min mor kørte selv til Hals og købte ind.
Købmand Flou havde en stald, så der blev hesten parkeret. Efter krigen var det ikke længere nødvendigt at hente
varerne selv. Brugsen I Hals kørte varer ud til kunderne og havde æg med tilbage.
Dagmar og Harald Jeppesen var i nogle år deres nabo, og da de flyttede til Ulsted, var der nogle damer, der kunne
tænke sig at besøge dem, og da min mor var vant til at køre med hest og jumbe, kunne de komme af sted. Udturen gik
fint, men da de skulle tilbage, var hesten meget opsat på at komme hjem i stalden, så det gik i vild galop fra Ulsted.
Allerede i Gaaser begyndte de at tale om, hvordan de skulle komme af igen. Musse Bertelsen var den første, der skulle
af, og hun hørte ikke til de allermest modige. Min mor prøvede at slække farten ved at holde hårdt igen i tømmerne,
og så måtte Musse Bertelsen springe af i farten. Det var hun ikke helt dristig ved, men alternativet var at køre med til
"Sommerlyst" og gå hjem. Hun nåede at springe af uden at komme til skade. Karen Werner slap for at hoppe af i
farten. Hun skulle jo med til endestationen, men under hele turen knugede hun min mors arm så hårdt, så den var øm
og blå i flere dage. Jeg hørte aldrig senere, at min mor havde passagerer med på dameudflugt. De fik senere skiftet
hesten ud med en, der var knap så ung og fyrig.
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Foruden den lette kørehest til jumben havde vi belgierheste og jyske heste til arbejdsbrug. Peter Nyborg i Gaaser
havde en belgierhingst, og når den kom på besøg, var min mor ude for at samle børn og andre løsdele sammen og få
det hele ind i huset. Jeg havde aldrig set så stor en hest før. Når den trampede rundt på gårdspladsen, gungrede det i
hele huset.
At have gode naboer var meget vigtigt, og hjælpsomheden var stor. Man havde også maskinfællesskaber, bl.a. en
kartoffelkoger, så man havde kogte kartofler til at fodre svinene med om vinteren. Der var også en stor
tromlevaskemaskine og centrifuge, som man deltes om. Den havde fast plads på "Mellergård", da de havde et stort
maskinhus med god plads. At vaske var en heldagsforestilling, så selv om man havde en god maskine, skulle tøjet
skylles i nogle store zinkbaljer. Vi havde regnvandsbeholder, og regnvandet blev brugt til alt hvidt tøj. Man brugte også
blåelse, så tøjet kom til at se mere hvidt ud.
Andelstanken var meget udbredt, og midt i 50'erne fik man lavet et andelsfrysehus på Østerågård. Min far var
kasserer og Marius Madsen fra Gaaser var formand. Det var et enormt fremskridt at kunne smide saltkarret ud, og
man kunne få fersk kød året rundt. Kvinderne eksperimenterede og udvekslede erfaringer om, hvad der egnede sig til
at fryse.
I 50'erne kunne man søge om at få soldater til at hakke roer, og på "Sommerlyst" kom 20 soldater i uniformer og
under kommando af en sergent. Nogle af soldaterne kunne hakke roer, andre skulle først lære det. Soldaterne måtte
ikke trække af uniformen, selv når de var hjemme på orlov. Man skulle hurtigt kunne mobilisere, hvis fjenden skulle
indfinde sig. Landbruget var et vigtigt erhverv. Det gjalt om at have lagre af fødevarer i tilfælde af en ny krig.
Ungarnskrisen i 1956 gjorde alt mere usikkert.
Hvornår der blev lagt elektricitet ind, er jeg ikke helt klar over, men det var en lettelse at slippe for petroleumslamper,
og det at få malkemaskine var meget arbejdsbesparende. Vi fik strøm fra Hals Elværk. Det var jævnstrøm, og da vi
boede i udkanten af ledningsnettet, blev strømmen svagere, når alle malkede. Lyspærerne kunne næsten ikke lyse.
Der var transformatorstation på Østerågård, så de, der boede længere ude på nettet, havde strøm nok. Jeg vil tro
elværket i Hals blev nedlagt i begyndelsen af 60'erne, og vi fik vekselstrøm.
Når man bor i udkanten af en kommune, er det vigtigt at have en repræsentant i sognerådet, som kunne tale ens sag.
Det kunne være en vej, der skulle asfalteres eller andre ting, som skulle gøres, så i 1958 kom en delegation af mænd
og opfordrede min far til at stille op. Det var han ikke så glad for. Det ville tage meget af hans tid, men han lod sig
overtale. Han var i sognerådet en hel nat, men ved fintællingen næste dag røg han ud til sin egen store lettelse, men
ved næste valg i 1962 kom han ind og sad i to perioder til kommunesammenlægningen i 1970, hvor Østerågård ikke
længere var i udkanten af kommunen.
I foråret 1967 opsagde min far forpagtningskontrakten, og de flyttede til Hals.

Fortalt i 2014 af Kim Bøje Madsen, søn af Leif & Annie Madsen, tidligere
"Aalykke", Mølholtvej 26, 9370 Hals
Ejendommen er udstykket fra Bødkergaard i 1927 og blev overtaget af Bonderup Madsen og hustru Gerda Madsen i
1928.
De havde 5 børn, Henry, Lily, Dagmar, Leif og Anna. I 1955 overtog yngste søn, Leif Børge Madsen, f. 16. august 1933.
Han blev gift 8. marts 1958 med Annie Madsen, f. 29 september 1937. Leif og Annie havde 4 børn, Kim Bøje Madsen
1956, Connie Marie Madsen 1958, Karsten Bonderup Madsen 1960 samt Jan Leon Madsen 1962.
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Arealet var oprindeligt 20 tdr. land, og der blev omkring 1967 tilkøbt 12 tdr. land fra noget eng bag "Diget" i Ålebæk.
Omkring 1970 blev der tilkøbt jord fra 2 ejendomme på Mølholtvej. Det var fra Niels & Agathe Jensen samt fra
Christian Svenningsen, som var naboejendomme. Det samlede areal udgjorde herefter ca. 72 tdr. land.
Leif Madsen startede omkring 1958 med at køre mælk og havde flere mælketure, som dog stoppede omkring 1964.
Derefter optrappede han sin maskinstation og udvidede med entreprenør maskiner og udførte mindre
entreprenørarbejder i lokalområdet, blandt andet for vandværkerne, som i disse år lagde mange km. nye
hovedledninger. Leif havde mange lokale chauffører på maskinstationen. Der var indenfor en radius på 3 km. ansat 10
mand over en periode på 15 år. Desuden var der mange unge folk fra Ulsted kanten, som arbejdede her.
I mange år havde 4 - 5 af chaufførerne kost og logi på maskinstationen, og som regel var alle ansatte ( 10 - 12 mand i
sæsonen ) på kost. Jeg husker min mor, når hun gik i gang med madpakkerne, hvor antallet af madpakker til næste dag
var afhængig af, hvilke kunder / landmænd, de skulle køre for. Det var ikke alle steder, der blev budt på mad, når man
udførte arbejde for landmændene. Men det var imponerende, at se hvorleder "Mor Annie", som hun blev kaldt, fik
skåret mindst 2 rugbrød op og fik dem smurt med pålæg til alle mand. Herudover var vi 4 børn, der gik i skole, der
også skulle have mad med. Jeg erindrer, at der blev slagtet 2 grise ad gangen, og der blev ligeledes slagtet omkring 30
kyllinger ad gangen, når der var slagtedag. Jeg husker min tid på Mølholtvej som en spændende tid. Vi fik lov at lave
noget. Vores søster og vi 3 knægte derhjemme skulle passe staldene, og vi forestod fodring m.v. om aftenen. Vi havde
malkekvæg til omkring 1968, da staldene blev ombygget til udelukkende grise. Der blev senere opført en fritliggende
svinestald.
Vi hjalp meget i marken. Jeg selv havde tit fri fra skole, såfremt der var en chauffør, der var syg, eller der opstod en
speciel situation, der gjorde, at der var brug for hjælp. I starten af 1960erne fik vi TV, og den første udsendelse, jeg
husker, var da præsident Kennedy blev skudt, - især snakken i stuen om at en tredje verdenskrig måske blev udløst
ved dette. Det skete heldigvis ikke.
Det var også på denne tid, vi havde smed Hågensen i Gaaser til at lave vand og varme på Mølholtvej 26, og snedker
Nalholm på Holtet indrettede nyt køkken m.v. I 1965 byggede Leif Madsen til gården med 2 store maskinhuse samt en
ny svinestald i 1970.
Jeg kan huske, at vi havde eget vandværk, indtil vandledningen fra Ulsted - Ålebæk blev lagt lige forbi vores ejendom
og videre langs Østerågård, hvor vandværket i Gaaser blev koblet på. En anden ting, jeg husker fra min barndom, var
da der udbrød mund og klovsyge på Østerågård. Der var mindst 2 ejendomme, der fik aflivet hele deres besætning af
klovbærende dyr. De blev begravet i kæmpehuller bag det gamle mejeri ned mod fjorden. Det var en grim oplevelse.
Leif Madsen solgte i 1975 ejendommen til Holger Aaen fra Teglgården i Gandrup.
Kim Bøje Madsen (2014)
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Fotogalleri:

Disse 3 billeder viser bygningen af broen over Østeråen. Billederne er
taget af amatørfotografen Karl Peter Jensen, der indtil 1935 boede
Mølholtvej 41. Billederne er udlånt af Gunnar Jensen.
Blomsterskrænten 16, Nørresundby.
1. Posten passerer åen (post Hans. Det fortælles, at han ikke var på
god fod med Niels Jensen, som han kaldte "Hitler fra Kragelund").
2. Bygmesteren Marinus Sørensen t.h. beundrer broen.
3. Sognerådet besigtiger resultatet, - måske sammen med lokale.
Inger Christensen har fastslået, at den høje mand til venstre i billedet
er hendes svigerfar Lars Christensen, også kaldet "Sparekasse Lars",
der boede Mølholtvej 36. Han var også pantefoged. Den kraftige
mand, nr. 4 fra højre, er Thomas Olesen fra Vesterheden, der var
sognerådsformand i V. & Ø. Hassing kommune.
De 2 yderst til venstre kunne være lokale. Yderst til højre ses Marinus
Sørensen, der stod for byggeriet.
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Til venstre et foto fra Aatoften, Sønderskovvej 153.
Manden på billedet er Christian Eriksen, der er svoger
til ejeren Marinus Sørensen.
Christian Eriksen indrettede Østeraagaards første
købmandsbutik i et værelse på stedet, og året efter
købte han matrikel 2v på den anden side af åen, hvor
Marinus byggede den nye butik, som kort efter
solgtes til Søren Chr. Bertelsen og hans kompagnon
Karl Mann.
Pigen på billedet er Karen, datter af Marinus
Sørensen, og på billedet ved siden af ses hun med sin
hund, der hed Ulla.

Familien Christensen, der
boede i ejendommen
Mølholtvej 41
Martin og Marie
Christensen med børnene
Poul, Mie, Kirsten, Karen,
Kresten og Birgit..

Klasseværelse og elever på Østeraagaard Skole
i Thorvald Hansens stue. Eleven forrest til højre
hed ifølge Eilert Høj Laurids Hansen. Han kom
fra ejendommen Fjordvang, og han var den
eneste af flokken, der kom på realskole. Karen
Windelborg mener, at de 2 piger til venstre i
billedet er Ester Madsen og Edel Jensen.
Drengen til højre i matrostøj er Aksel Hansen,
en søn af Thorvald Hansen.
Skolen eksisterede kun kort tid under krigen.

51

Sølvbryllup på Egelund

Familien Mortensen, der boede Mølholtvej 43.
Lars Mortensen ("Diktatoren") med konen Karen og de tre sønner Kristian, Poul og
Ulrik.
Der blev 3 flotte gardere ud af dem.

Mortensen drengene med deres
far

Hele familien Mortensen

Drengene til hest
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Isvinter på fjorden udenfor Østeraagaard.
Billedet stammer fra lærerinde fru Bjergs
privatalbum.

Klapjagt i Sønderskoven 1955. Drengene er fra venstre: Poul Erik Nielsen, Poul Erik Jeppesen, Arne Jensen og Børge Svenningsen. På billedet til
højre ses Arthur Nielsen og konsul Marcussen med høj cigarføring. Bagved med alpehue skovfoged Friss.
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Øverst fra venstre: Karen Sørensen på Egelund med en faldskærm. Det var meget
eftertragtet at få fat i en sådan, da stoffet var fint til at sy tøj af. Kan det have været
faldskærmen til søminen, der blev kastet på nabomarken.
Øverst til højre: Karen på vej til arbejde i Hals, hvor hun fra 15 års alderen kom i huset
hos købmand Poulsen. I baghuset boede Anders Tryk, før han fik bygget sit eget hus.
I midten til venstre: Karen på motorcykel.
Herunder ses Arthur Nielsen på sin første traktor der havde jernhjul.
På asfaltvejen gennem den vestlige del af Gaaser efterlod den nogle grimme spor i
vejen. Det gik bedre gennem Sønderskoven, hvor der stadig var grusvej.
Vejen gennem skoven til Hals blev asfalteret omkr. 1950

54

Arthur Nielsen

billedet herunder stammer fra Mølholtvej
41 omkring 1935. Spillemændene på
billedet er fra venstre: Per Jensen,
Enghaven, Skiveren. Karl Peter Jensen, Karl
Andreas Kristensen( Chr. Bælum, arbejder
på Gandrup Teglværk). ukendt.
Kilde: Gunnar Jensen, Blomsterskrænten
16, 9400 Nørresundby

Arthur Nielsen med sin
første mejetærsker
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Til venstre: Karen, Kaj og Christian Svenningsen i
Holtet mejerisal 8. Juni 1977. Herunder: Christian &
Karen Svenningsen i hjemmet , Mølholtvej 37. 8/4
1982 , guldbryllup

Karen, Kai og Chresten Svenningsen, Holtet Mejerisal 8. Juni 1977.

Billedet til højre.
Købmandsfamilien, Sønderskovvej 155, matrikel 2v
Søren Chr. Bertelsen og hustru "Musse" med børnene Oluf, Britta og
Frede.

Arthur og Signe Nielsen
Sønderskovvej 131/ 129
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"Bette Marinus"
Madsen med hustru
Pouline Kirstine f.
Pedersen. De blev gift
17. Nov. 1914 i Hals.
Det var en børnerig
familie, der i 1928
startede på
ejendommen
Mølholtvej 47, og som
den næsten eneste
familie klarede skærene
i kriseårene i 30erne.

Ernst & Vera Madsen med deres 2 børn. Mølholtvej 47. Ernsts store lidenskab var fodbold og klubben på Holtet. Her var han i mange år
målmand på 1. holdet. Vera tog sig af vask af fodboldtrøjer. Hun tjente i mange år på Bødkergaard i Gaaser.
Til højre ses hele Madsen familien opstillet.
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Bitte Marinus' kone
Pouline.
Mølholtvej 47

Bageren fra Gandrup på besøg på Mølholtvej 41

Dette billede er fra sygehuset i Aalborg, og
den lille dreng med hovedet forbundet på
armen af sygeplejersken er Kresten
Sørensen. Han er søn af Marinus Sørensen,
der kom til Aatoften på Østeraagaard omkr.
1926.
Drengen fik som barn
mellemørebetændelse og fik på hospitalet
mejslet hul, så betændelsen kunne komme
ud.
Det gav ham en hjerneskade, som han aldrig
kom over. Hans far byggede et af
husmandsstederne på Mølholtvej, som
Kresten blev hjulpet til at overtage. Det gik
ikke godt, idet Kresten døjede med at
komme op om morgenen, og da det også
var krisetider, endte det med fallit.

Kresten Sørensen
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Herunder familien Bjerregaard igennem årene:
Billede 1 viser Søren & Bertha Bjerregaard med børnene Ingrid, Lili, Rosa og Erlind. Billede 2 viser Søren ved
roevaskeren. Billede 3 viser såning med håndkraft. Billede 4, Orla lærer at cykle. Billede 5, Lis, Erlind, Carl Åge, Orla og
Harry. Billede 6, høbjergning. Billede 7, familien på udflugt. Billede 8, Bertha vasker mejerispande. Billede 9, familien
foran huset. Billede 10 Carl Åges konfirmation.

3

10
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7

Øverst til venstre. Amerikaneren med sin nye præmietyr.
Øverst til Højre. Amerikaneren med sin kone i 1971.
Nederst til venstre: Amerikaneren med sin udstilling af
oldsager i Nørholm.
Nederst til højre: Lars Mortensen og Lily Sørensen, der var
datter af Marinus Sørensen.

Familien Nielsen.
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Lille Østeraagaard /
Ladefogedstedet,
matr. 2e, Gaaser
Engvej 10.
Øverst fra venstre:
Henry, Jens, Signe (g. m.
Otto Bak), Marinus, Agnes,
Kesse og Niels (mies mand)

Nederst fra venstre:
Holger, Mary & Annelise,
mor Severine, Ellen, Anna,
Erna, far Niels Nielsen, Mie
og Hanne.

Billedet er taget før
1931, da Niels Nielsen
solgte til Laurits
Gade.

Bonderup Madsen billeder, "Aalykke" matr. 14b, Mølholtvej 26
Familien Bonderup Madsen
Forrest fra venstre: Gerda Madsen &
Bonderup Madsen.

Bagerst fra venstre: Anna Madsen,
Dagmar Madsen, Lily Madsen, Henry Madsen
og Leif Madsen.
Herunder: Leif & Anni Madsen.
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Herover: Leif & Anni Madsens 4 børn efter størrelse: Kim, Connie, Karsten & Jan. Arbejdsbillede med "Oliver" traktor og selvbinder. Ved rattet
Leif Madsen og på binderen Chresten Madsen fra "Himmerig". Ved siden af rattet sønnen Christian Madsen fra Himmerig. Mellem traktor og binder
"Bette Niels" fra Kragelund og kone Gerda.

Billedet til venstre:
Leif Madsen med
datteren Connie på
skødet. Anni Madsen og
Kresten Madsen fra
Himmerig med solbriller &
sønnen Christian.
Den lille dreng forrest i
vognen er Kim og den lille
pige kusine Jytte. Den
unge mand er Annis bror.
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Familien Svendsen
Mølholtvej 43
Forrest:
Svend Åge & Inga Svendsen
Bagved:
Tonni, Per, Orla, svigerdatter, Kaj
& Arne.

De 3 billeder til venstre
og herunder viser 1)
Ejner Pedersen på
arbejde i marken, 2)
På gårdspladsen med
"sønnen" Harry højt til
hest. 3) Kirstine (Stinne)
Bærentsen og datteren
Petrine (gift med pedel
Hardy Hansen, Hals)
Billederne stammer fra
Ove Hansen, Stae, der
er søn af Petrine og
Hardy.
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Familien Emanuel Madsen
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