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Matr. 30a, Sønderskovvej 200, Gaaser, 9362 Gandrup (1946) 

 
Sønder Nygaard, matr. 30a, er en af Gaasers meget gamle gårde. Den er aldrig blevet udflyttet og 

ligger næsten på sin gamle, vante plads midt i landsbygaden, idet den kun sidst i 1800 tallet flyttedes 
fra den ene side af vejen til den anden. Denne flytning, mente ejeren, gav ret til navnet Nygaard. 
Uheldigvis havde nabogården, matr. 32a, fået registreret  dette navn ved sin udflytning mere end 50 
år tidligere, og det gav nogen misstemning mellem de to nabogårde, der i mange år førte samme 
navn. I 1987 ændredes navnet dog i fordragelighed til ”Sønder Nygaard”. 
Midt i 1800 tallet deltes gården i 2 dele og markerne deltes midtover. Herved dannedes gården 
”Nørgaard”, matr. 30c, der efterfølgende opførtes nordpå i marken. Matrikelnummeret 30b 
fremkom, da gårdens andel af overdrevet nord for Holtet i 1860 frasolgtes til den anden Nygaard. 
 
I 2019 besluttede man på  ”Nygaard”, at navnet skulle ændres til familienavnet ”Bladsgaard”, således 
at man herefter på ”Sønder Nygaard” med god samvittighed kan slette forleddet. 
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Tiden efter de katastrofale, tabte svenskekrige og med enevældens indførelse i 1660 var en 

meget urolig periode, hvor staten i sin desperate pengetrang stadig søgte nye muligheder for at 
beskatte en i forvejen hårdt plaget befolkning. 
For landbefolkningens vedkommende udarbejdede man i hast en ny matrikel 
(Kommisionsmatriklen), der skulle danne grundlag for denne beskatning. Den findes på 

Rigsarkivet  (311, 89). 
Matriklen oplyser om ejernes og  fæsternes navne, ejendommenes hartkorn, udsæd, høhøst og 
ydelser samt  fæsternes og ejendommenes tilstand. 
Da hele egnen få år forinden havde været besat af  svenskerne og var blevet grundigt udsuget, så 
var der flere steder stor fattigdom og ikke meget at komme efter, og en del steder var forladte og 
øde. 
For øvrigt var alle kronens ejendomme i området pantsat til Stadsoberst Frederik Turesen, som 
sikkerhed for lån, han under krigen havde ydet kronen. 

 
I  matriklen i1662  var gården nr 23. på listen og kaldes et Bol. Det hørte under 
kronen, og fæsteren hed Thue Ibsen. Han havde hartkornet  1-1-2-0. 
I øvrigt oplyses, at gården og fæsteren er ” ved magt”, at der avles 20 læs hø og at ydelserne 
betales med ål. 
 

 

1683 er fæsteren den samme, men hartkornet er ændret til 2-3-0-2. 
Broderen Poul Ibsen er fæster på nabogården 
 
Ifølge markbog nr. 1578 i Rigsarkivet fordelte Thue Ibsens jord sig således på 4 forskellige 

marker. 
 
1) På Vester Gaaser Marks Agre  havde han agrene 40 – 43, der betegnedes som middelmådig 
bygjord af sand og muld. Agrene 53 – 58 med samme betegnelse. 
2) Mark nr. 10, - nogle nyopbrudte agre, der er opbrudt af engen, der går fra Diget mod nord til 
Bymarken mod syd. Sås 2 år og hviler i 10 år. Ringe havre jord af sand og kold og dyndig jord, 
som mest ligger under vand. Her haves agrene 1 – 12. 

3) Mark nr. 12  Muncke Haven. Ringe havre jord af grå og sandet jord,- agrene 155 – 158, og 
agrene 164 – 174, ringe havre jord af grå grued og strandsand. 
4)  En have sønden for gården, dyrkes årligt og indeholder 12 agre,- god jord af grå og sort 
muld. 

 
1688  Thue Ibsen, Ibsen familien synes at have forbindelse med  Mølholt. 

 
Om Svend familien i Gaaser.   
 
Familien stammer oprindeligt fra Kærsgaard i  Vester Hassing (Thomas 
Nielsen). Derfra over Gandrupgaard  og Gaaser (Svend Thomsen) og senere 
i Gaaser (Thomas Svendsen og en ny Svend Thomsen).  
Der synes at være nære forbindelser mellem denne gård og Vester- og 
Øster Toftegaard.  
Oplysningerne stammer fra lærer Jens Ovesens arkivkasse, der findes på Hals Arkiv. 
 
På et tidspunkt omkring 1716 kommer Svend Thomsen til Gaaser som fæster.  
Det sker muligvis sammen med, at gården, der indtil da var krongods, sælges på 
auktion til Jens Clausen på Østeraae, der var begyndt at opkøbe fæstegods.  
Auktionen fandt sted  17. August 1716, og gårdens pris var 201 rigsdaler og 24 
skilling. Gårdens hartkorn var 2-3-0-2. Svend Thomsen var  først rytterbonde i 
Gandrupgaard og søn af Thomas Nielsen i Kærsgaard i Vester Hassing.  
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Faderen Thomas Nielsen i Kærsgaard i Vester Hassing havde følgende børn:  1) Svend Thomsen (til  Gandrup og Gaaser), 
2) Bodil Thomasdatter i Gug (skifte efter Jochum Christensen 1709), 3) Niels Thomsen, Hovgården og Benedicte 
Christensdatter. Barn født 10/11  1715,- Svend fadder). 

 
Både i 1720 og 1724, hvor Jens Clausen på Østeraae opkøber yderlige krongods 
ses Svend Thomsen at være fæster på gården. 
 
Svend Thomsen får følgende børn: 1) Thomas Svendsen f. ca. 1705 og d. 1779, 2)  Jens Svendsen, 

kommer til ”Bollen”, og en datter, Mette Jensdatter, kommer til Vester Toftegaard, 3) Margrethe Svendsdatter, gift med 
Jens Christensen i Vester Toftegaard, 4) Malene Svendsdatter. 

 
 

1769 Thomas Svendsen, ny fæster. Hartkorn 2-3-0-2. Under Østeraae 
 

Thomas Svendsen af Gaaser f. ca. 1705, d. 1779.  

 Anne Christensdatter, f. ca. 1714, d. 1760 

 
Børn:  1) Malene Thomasdatter ( Peder Andersen Laden, 2) Karen Thomasdatter, f. 1739 og d. 1812 i Vester Toftegaard 

( g. m. Anders Pedersen V.T.), 3) Ane Kirstine Thomasdatter f. 1756 og d. 1840 i Vester Toftegaard (g. m. Niels Poulsen),  
4) Svend Thomsen f. ca. 1742 og d. 1789, fæster af matr. 30, 5) Dorothea Thomasdatter (død ugift), 6) Sara 
Thomasdatter f. 1756 og d. samme år,  7) Benedicte Thomasdatter (død ugift). 

 
 

1776 Svend Thomsen ny fæster. Nyt hartkorn 2-0-0-0. Under Østeraae (Rytterbonde).  

Margrethe Poulsdatter fra nabogården, hans hustru 

Faderen, Thomas Svendesen, døde 3 år senere. 
 

1787 Folketællingen oplyser følgende: Husbond Svend Thomsen 44 år, hustru Margrethe Poulsdatter 36 år, begge i 

første ægteskab. 2 børn, Dorthe Marie Svendsdatter 4 år og Thomas Svendsen 2 år. Der er 4 tjenestefolk. 

 

1789 Svend Thomsen dør  
 
1789  Engelbrecht Pedersen (Munck)ny fæster. Hartkorn 2-0-0-0. Under Østeraae 

(Munck fra Gravholt i Ulsted) 
Han overtager både fæstet og enken Margrethe Poulsdatter. 
 

1797  Alle gårde bliver egaliserede (gjort lige store). Nyt hartkorn 1-7-2-0. 

 

1801 Folketællingen oplyser følgende: Husbond Engelbrecht Pedersen Munk 46 år. Hustru Margrethe Poulsdatter 49 

år- gift anden gang. Hendes børn: Dorthe Marie Svendsdatter 17 år (hun bliver i  aug. 1808 gift med Niels Nielsen i Øster 
Toftegaard), Thomas Svendsen 14 år, Mariane Svendsdatter 12 år. Fælles barn: Ane Kirstine Engelbrechtsdatter 9 år. 1 
tjenestekarl . 
 

1817  Anders Sørensen Ellern,  ny fæster.  Hartkorn 1-7-2-0. Under Østeraae 
Engelbrecht Pedersen må være død og enken Margrethe Poulsdatter kommer på aftægt hos den nye fæster. 

 

1825, Anders Sørensen Ellern køber gården til selveje fra Østeraae. Hartkorn 1-7-2-0. 
Margrethe Poulsdatter fortsætter på aftægt på stedet. 

 

 
 
Om Mathis familien i Gaaser. 
Navnet Mathis bliver brugt i familien både i fornavn of efternavn, men på egnen var familien 
bedre kendt under navnet Skov.  Det var en initiativrig familie af håndværkere,- tømrere, 
snedkere og hjulmagere, og jeg har fået fortalt, at skov navnet skyldtes, at de stammede fra et 
sted i Hals Sønderskov. 
Familien bliver i de følgende år indgift i flere andre Gaaser familier, og en gren af familien tager 
efternavnet Gade,- mens Skov navnet bliver glemt. 
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1830 Mathis Chr. Nielsen køber gården for 1800 rigsbank daler sedler. 
Margrethe Poulsdatters aftægtskontrakt står ved magt og fortsætter. Den er tinglyst og nævnes i skødet. 

 
 
Mathis Chr. Nielsens skøde på 
Sønder Nygaard (matr. 30a, 
Sønderskovvej 200) 
Udskrevet 13. Sept. 1830 af  
Anders Sørensen Ellern, der selv 
købte ejendommen i 1825 fra 
Østeraagaard.  
Gl. hartkorn: 1 td., 7 skp. Og 2 
fjd. 
Skødet  forsøgt tydet og oversat. 

 
 
 
Jeg underskrevne Anders Sørensen 
Ellern tilstår og vitterliggør 
hermed at have solgt og afhændet, 

som jeg og herved sælger, skøder 
og aldeles afhænder til velagte 
Mads Chr. Nielsen i Gaaser den 
Gård sammesteds, som sidst af mig 
har været beboet, tillige med 
besætning og inventarium 
fratrædes som det af køberen er 
taget i besiddelse, og som er 
stående for hartkorn 1 td., 7 skp. og  
2 fdr.  
Og da køberen, benævnte Mads 
Chr. Nielsen, har fyldestgjort mig 
for den mellem os mundtligen 

vedtagne købesum, eller 1800 
Rigsbank sedler, nævner ET 
TUSINDE, OTTE HUNDREDE 
RIGSBANKDALER  sedler, så 
erklærer jeg mig ingen videre Ret, 
Lod eller Del at have i eller til den 

ovennævnte ejendom, men samme 
skal  tillige med dens anpart 
kongetiende tilhøre  køberen som 
hans rette  ejendom, alt således 
som jeg det selv har været ejende 
efter skøde af 28. Juli 1825, 
følgeligen med sådan adkomst, 
rettigheder, friheder, Byrder og 
forpligtelser, som benævnte 
hjemmelsdokument udviser og 
medfører. 
Og således udstedes dette skøde 
under min hånd og segl i 

vitterlighedsvidners overværelse. 

 
Til vitterlighed                                                       
Østeraagaard 23. Sept.  1830 
A. Kr. Holm (skolelærer i Gaaser)                       
Anders Sørensen Ellern 

 
 

 
 
 
 
Læst under Kjær og Hvetboe herredsret fredagen den 3. December 1830 og 
indført i panteprotokollen.  
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Behørig købskontrakt er forevist. Efter tinglæst aftægtskontrakt af 10. Marts 
1817 og efter fæstebrev på stedet til sælgeren af 5. Juli 1817, der findes endnu at 
stå ved magt, skal der afstås årlig aftægt til enke Margrethe Poulsdatter 

 
 
Folketælling 1834 
Mathis Chr. Nielsen, 31 år, gift, gårdmand. 
Christiane Petersdatter, 28 år, gift, hans kone (hun stammede fra Tolne) 
Niels Peter Mathiesen, 8år, søn 
Jacob Mathiesen, 3 år, søn 
Marie Mathiesen, 1 år, datter 
Niels Mathiesen, 78 år, enkemand, aftægtsmand 
Thomas Jensen, 58 år, enkemand, tjenestefolk 
Ane Marie Olesdatter, 19 år, ugift,     ”       ” 
 

Folketælling  1840 
Mathis Chr. Nielsen, 38 år, gift, gårdmand 
Christiane Petersdatter, 35 år, gift, hans kone 
Niels, 14 år, deres børn 
Margrethe, 12 år,    ” 
Jacob, 9 år,                ” 
Marie, 7 år,               ” 
Mariane, 5 år,          ” 
Søren Chr. Jensen, 20 år, ugift,  tyende 
Inger Larsdatter, 26 år, ugift,         ” 
Jens Andersen, 26 år, ugift, smed og kostgænger. 
 

 
1844  Ny matrikulering. Gården får nr. 30a og hartkornet 3-4-2-1 ¼ 
 
Folketælling  1845 
Mathis Chr. Nielsen, 42 år, gift, fra Hals sogn 
Christiane Petersdatter, 40 år, gift, fra Tolne 
Niels Peter, 19 år, ugift, født i sognet, søn 

Margrethe, 17 år, ugift,  f. i sognet, datter 
Jacob, 13 år, f. i sognet, søn 
Marie, 12 år, f. i sognet, datter 
Mariane, 10 år, i sognet, datter 
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Folketælling 1850 

Mathis Chr. Nielsen, 47 år, gift, Hals, gårdmand,  hartkorn 3-4-2-1 ¼  
Christiane Petersdatter, 45 år, gift, Tolne, hans kone 

Niels Peter, 24 år, ugift, i sognet, søn 
Jacob, 19 år, ugift, i sognet, søn 
Margrethe, 22 år, ugift, i sognet, datter 
Marie, 17 år, i sognet, datter 
Mariane, 15 år, i sognet, datter 
 
 
 

I  1850 køber Mathis Chr. Nielsen husmandsstedet matr. 51, der ligger helt nede 
ved fjorden ved udløbet af bækken ”Vadet”. 
 
Mathis Chr. Nielsens skøde på matr. 51 i Gaaser ( 1850) 
Tidligere fæstet af Christian Christensen Kraft og senere af hans enke 
 

 
 
 
 
 
Underskrevne Jacob Albert Wesenberg, ejer af 

gården Vesterladen, bortskøder herved fra mig 
og mine arvinger til Mathias Chr. Nielsen, det 
hus i Gaaser By, Øster Hassing sogn, som under 
26. December 1814 er bortfæstet til Christian 
Christensen Kraft, på følgende vilkår. 

1. At huset med tilliggende jorder, ansat  for 
gammel hartkort 2 skp., gammelskat 1 rdl./ 8, 
og for nyt upriviligeret hartkorn 4 skp. ¼  alb, 
afholder køberen alle påhvilende byrder fra 
sidste nytår, for så vidt disse ikke udredes af 
fæsteren. 

2. Køberen og efterfølgende ejere er pligtige til 
at respektere det på ejendommen udstedte 
fæstebrev. 
3. Køberen hæver landgilde fra første 
mortensdag. 
4. Huset med tilliggende følger i den stand, med 
de herligheder, rettigheder, byrder og 
forpligtelser, hvormed disse er mig tilskødede 
under 30. Og 31. Juli 1845 af afgangne   -  Toftes 
arvinger, og det er en selvfølge, at jeg hjelmler 
køberen det solgte, hvorimod de 
retsbemærkninger, som dette skøde muligen 
måtte blive påtegnede, er mig i alle henseender 

uvedkommende. 
5. Bankhæftelsen er udfriet og  -  retten er 
køberen uvedkommende. 
6. Husets andel konge korntiende er indbefattet 
under købet. 
7. De i fæstebrevet betingede ugedage er 

overgået til en bestemt pengeafgift. 
 
Købesummen 600 rdl., skriver sex hundrede 
rigsbankdaler er mig kontant betalt. 
Aalborg den 17. Juni 1850. 
J. A. Wesenberg 
 

Læst i Kjær Herreds Ret fredagen 24. Marts  
1854. 
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Kort over Sønder Nygaard ( med rødt) og det nyindkøbte husmandssted       
( med grønt). 
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Folketælling 1855 

Mathis Chr. Nielsen, 53 år, gift, Hals, gårdmand 
Christiane Petersdatter, 50 år, gift, Tolne, hans kone 

Margrethe, 26 år, ugift, Ø. Hassing, datter 
Jacob (Skov Jacob), 25 år, ugift, Ø. Hassing, søn 
Marie, 22 år, ugift, Ø. Hassing, datter 
Mariane, 19 år, ugift, Ø. Hassing, datter 
 
Sønnen, Niels Peter Mathiesen ( Skov Niels Peter), er nu blevet gift med Mette M. 
Christensdatter (fra Horsens) og de har fået en datter, Petrine Christine, 1 år. I 1859 kommer en 
ny datter Marie.  
De bor til leje i faderens i 1850 købte ejendom matr. 51. Han ernærer sig nu som hjulmand, 
tømrer, fisker og husmand. 
Der er trange forhold på stedet, for en anden familie bor der samtidigt (husfæsterske). 
Han køber senere ejendommen af sin far og køber ligeledes nabostedet matr. 50, hvor konen i 
nogle år drev høkerbutik i et hjørne af stuehuset. 
 
Senere opkøbte Skov Niels Peter hovedmatriklen og resterne efter udstykning af Vester 

Bødkergaard matr. 33a og  opbyggede den nye ejendom Holmsminde på østsiden af vandløbet 
”Vadet”. Han opkøber også Østerå Mølle og flytter den til sin nye plads på vestsiden af Vadet. 
Han får 2 sønner Peter Andreas Nielsen (Skov Peter) som senere overtager hjemmet, 
Holmsminde). Den anden søn er Mathis Christian Nielsen, der senere tog navnet Gade (efter sin 
kone fra Vibholt) og blev storbygmester i Gaaser og byens største original med meget stor 
efterslægt. (fortalt af barnebarnet Emil Gade fra Hals) 
 

Folketælling 1860. 
Mathis Chr. Nielsen, 57 år, gift, Hals, lever af sin gård 
Christiane Pedersdatter, 55 år, gift, Tolne, hans kone 
Marie, 24 år, ugift, i sognet, datter 
Mariane, 20 år, ugift, i sognet, datter 
Bertel Jensen, 19 år, ugift, i sognet, tyende 
Mads Jensen, 23 år, ugift, Hals, tyende. 
 

Sønnen Jacob Mathiesen (Skov Jacob) og søsteren Margrethe er nu flyttet hjemmefra. 
 
Skov Jacob boede i nogle år inde i Sønderskoven i nærheden af skovdammen. Her ernærede han 
sig ved at bygge fiskekåge. Her fødes datteren Marie i 1857 ( ”Kok Marie”) 
Fortalt af Agathe Thomsen (KOK) 
 
Margrethe Mathisdatter (31) er blevet gift med Niels Andersen Mann (34), gårdmand i 
Søndergaard, matr. 26a. De har i 1860 2 børn, Caroline 3 år, og et udøbt drengebarn 1 år. 

 

1860, dateret 28. December, læst  14. Juni  1861. 

Mathis Chr. Nielsen sælger sin andel af den gamle fælled nord for Holtet til sin nabo i Nygaard, 
Lars Mortensen. Den frastykkede mark (Holtet Mark) får matr. Nr. 30b, og i dokumentet anføres, 
at det sælges til ejendommen ”Nyegaard”, som ved deklaration fik tillagt og tinglæst navnet i 
1837, da gården blev udflyttet. 
 

1860 

Viet den 16. November 1860. Ungkarl og gårdmand Lars Christensen Ravn af Gaaser , 25 år, født i 

Ravnsgaard  den 10 oktober 1835 og pige Mariane Marthea Mathisdatter (25 år). Forlovere: 
Mathis Chr. Nielsen af Gaaser og aftægtsmand Christian Ravn af Gaaser. 
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Den 15. December 1867 bliver ejendommen delt mellem de 2 søskende  
Jakob og Mariane. Skov Jakob bygger gården Nørgaard ca. 400 meter 
nordpå i marken og overtager halvdelen af jorden. Hver mark bliver delt 
på tværs. 
Mariane og hendes mand Lars Ravn overtager hjemmet med den anden 
halvdel af jorden. 
 
1867,  dateret 15. December 1867 og lyst 1o. Januar 1868 
Skov Jacob køber halvdelen af faderens ejendom, der frastykkes som matr. 30c. Der bliver nu 
flyttet et par huse, der bliver genopbygget ca. 400 meter nord for det gamle hjem. Det nye sted 
får navnet ”Nørgaard”. Alle Marker bliver delt med en halvdel til hver. 
 

1867,  dateret 15. December 1867, lyst 10. Januar 1868. 

Mathis Chr. Nielsen sælger resten af sin ejendom til sin nye svigersøn Lars Christensen Ravn.  
Ejendommen, som i  1830 købtes for 1800 rigsbankdaler, sælges nu for 1000 rigsdaler, men nu 
er den jo også halveret og overdrevet på Holtet (30b) solgt fra. 

 
Købekontrakt 
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Lars Ravns endelige skøde, skrevet på Starbæk af Jens Jensen  
Skødet er meget  vanskeligt at læse,- flere steder lidt gætteri. 
 

 
 

 
 
Da køberen, Lars Christian Christensen nu 

har berigtiget købesummen efter 
foranstående kontrakt og tillige ved 

kontrakt af dags dato forpligtet sig til at 
svare mig aftægt anslået til kapitalværdi 
500 rdl, så skøder og til fuldkommen 
ejendom overdrager jeg  ham den   -  herved 
solgte hoved ejerdel, som nu, med 
indenrigsministeriets approbation i 

skrivelse af 25. Januar dette år, er færdig 
skyldsat således. 
Matr. Nr. 30a  1 td. 3 skp. 3fjk. 1 ½  alb. Med 
andel i matr. 56. 
 
Samt endvidere halvdelen af min andel 1/3  
moselod nr. 104 a o i  i Hals Mose under 

hartkorn og gammelskat, hvilken jeg ejer 
ifølge skøde af 23. December 1859, tinglæst 
20. Januar 1860. 
 
Med ejendommen følger de på  -   værende 
bygninger samt deres anpart konge 

korntiende.  
Overdragelsen skal i øvrigt i henhold til 
købekontraktens paragraf 5 bemærkes, at 
den heri omtalte  andel således af gården 
ved udskiftningen er delende med 30c. 
 
Det vederlag i byg, - ifølge -  og kendelse 
tinglæst d. 7. August 1863påhviler 
ejendommen for  -  -----------om fremtidig vil 
have at udrede til præsten 214/220 – byg og 
til skolelæreren 203/220 – byg. Vederlaget 
for græsrettighed udgør ifølge samme  -  
1/14  skp. byg per td. hartkorn.   
 
Kort over ejendommen følger – 
For  -  -  indestår jeg  - efter loven 
 
Bekræftes med mine vitterlighedsvidners 
underskrift 
Gaaser 15. December 1867 
 
Vitterlighedsvidner:             Mads Chr. Nielsen 
 Thomas Ole Svenningsen           m.f.p. 
Jens Nielsen 
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1869,  22. August 

Dødsfald:  Gårdejer Lars Christian Christensen Ravn er fundet druknet i fjorden. 
 

 
Folketælling 1870 
Mariane Mathisen, 34 år, enke, i sognet, gårdejerske (manden druknet på fjorden) 
Mathis Chr. Nielsen, 66 år, enkemand, Hals, husmoders fader, aftægtsmand 
Julius Olesen, 20 år, ugift, i sognet, tjenestekarl 
Jens Chr. Pedersen, 16 år, Dronninglund, tjenestekarl 
Ane Elisabeth Jørgensen, 20 år, ugift, København, tjenestepige 
 

 
1870, 21. Februar 

Viet:  Gårdkone og enke Mariane Mathisdatter (35 år) og  gårdmand og ungkarl Christian Jensen 
af Øster Toftegaard (40). 

 
 
 
Herover: Mariane Mathisdatter og Christian ’Tovtgaard’ Jensen. Øster Toftegaard fotograferet  
omkring 1880. 

 

1871  
Lars Christian Christensen Ravns enke, Mariane Mathisdatter, - adkomst ved skifteretsattest, 
lyst 21. Juli  1871 

 
Christian Jensen, adkomst som gift med Mariane Mathisdatter efter vielsesattest, lyst 21. Juli  

1871. 
 
Begivenhederne efter Lars Ravns død  og  Marianes efterfølgende ægteskab og  bortsalg af 
hjemmet har åbenbart skabt misstemning og splid i familien. 
Da Mariane  den 20. August 1883, som  meget velhavende 48 årig barnløs enke, afgår ved døden, 
så ender hovedparten af arven helt udenfor familien.  Nogle familiemedlemmer og andre får 

større eller mindre beløb, mens nogle af de nærmeste helt bliver forbigået. 
 
Hovedarvingen bliver Jens Starbæks datter Mariane, hvis efterkommere stadig ejer Øster 
Toftegaard. 
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 Bertel Andreas Jensen, skøde af Chr. Jensen, dat. 12. Dec. 1871, lyst 24. Maj 1872 
I 1860 var Bertel Jensen karl på gården. 
 

Folketælling 1880 
Bertel Andreas Jensen, 38 år, gift, i sognet, gårdejer 

Kirstine F. Nielsen, 37 år, gift, i sognet, hans hustru 
Gregersine Johanne Jensen, 13 år, Ulsted, deres datter 
Niels Jensen, 11 år, Ulsted, deres søn 
Jens Chr. Jensen, 8 år, Ulsted, søn 
Marie Magdalene Jensen, 7 år, i sognet, datter 
Gregers Laurits Jensen, 1 år, i sognet, søn  (’Vægter Laurids’ / ’Fælled Laurids’, -den senere borgmester Møller 

Jensens far). 
 
 

Folketælling 1890 
Bertel Andreas Jensen, 49 år, gift, Gaaser,  gårdejer (kaldet ’Skov Bertel’ efter stedet ) 
Kirstine Nielsen, 47 år,  gift, Gaaser, hans kone 
Niels Jensen, 21 år, ugift, Ulsted, søn 
Jens Chr. Jensen, 18 år, Ulsted, søn 
Maren Magdalene Jensen, 17 år, Gaaser, datter 
Laurits Jensen, 11 år, Gaaser, søn ( ’Fælled Laurids’  kommer til ’Fælledgården’, matr. 15a. Fader til senere 

borgmester Møller Jensen) 

Thora Helene Jensen, 6 år, Gaaser, datter 
 
Folketælling 1901 
Bertel Jensen, f. 26/6  1840, gift, Ø. Hassing, gårdejer 
Kirstine Jensen, f. 24/7 1842, gift, Ø. Hassing, hans kone 
Laurits Jensen, f. 12/7  1877,ugift, Øster Hassing, deres søn 
Tora Jensen, f. 21/6 1884,  Øster Hassing, deres datter 
 

1905 
 
Ole M. Simonsen, - skøde af Bertel A. Jensen, dateret 17., lyst 23. Juni 1905 
 
Han er søn af Simon Jensen (”Fold Simon” fra Horsens) og Thomine Levisen (fra Dronninglund) De boede i nabogården 
matr. 31a. Her var der et meget kompliceret familieskab med stedfædre, stedmødre og stedbørn. 
Sønnen Ole  købte nabohusmandsstedet, matr. 48, 21. Dec. 1894 og boede der med sin kone Laura (f. Kristensen. Gift 
1891). Han beholder stedet, da han i 1905 køber naboejendommen, matr. 30a, og flytter hertil. 
 

 
Stuehus og vestre hus,- kostald og hestestald bygget i 1905 af ’Wolle Simonsen’, der herefter 
kaldte gården Nygaard til stor fortrydelse for naboerne på ’den rigtige Nygaard’. 
 

Folketælling 1906 
Ole Simmonsen (”Wolle”), gift, f. 12/4  1864,  husfader & gårdejer 
Laura Simonsen,  gift, f. 19/1  1870, husmoder 
Thorvald Chr. Jensen, f. 22/5  1891, barn 
Frederikke Severine Simonsen, f. 11/10  1895, barn 
Jørgine Marie Simonsen, f. 23/4  1898, barn 
Lazetty Mathilde Simonsen, f. 8/7  1901, barn 
Olga Pouline Simonsen, f. 26/9  1905, barn 
Jørgine Inger Marie Pedersen, ugift, f. 19/6  1885, tjenestepige 

Janus Chr. Cilius Boch, f. 19/7  1890, tjenestekarl 
 
Matr. 48, nabosted på den anden side af vejen, som Ole Simonsen også ejer (udlejet til sypiger) 
Karen Levitte Margrethe Jensen, ugift, f. 9/4  1879,  sypige 
Jensine Kirstine Jensen, ugift, f. 24/7  1887,  sypige 
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Johanne Pedersen, f. 30/3  1890,  sypige 
 

 
Folketælling  1911 
Christen Larsen, f. 11/9  1829, enkemand, Gaaser, Svigerfader, partikulier, lever af sin formue 

Ole Simonsen, f. 12/4  1864, gift, Gaaser, gårdejer & landbruger 
Laura Simonsen, f. 19/1  1870, gift, Gaaser, husmoder (datter fra Elmelund, matr. 27a ) 
Frederikke Simonsen, f. 11/10  1895, Gaaser, barn 
Maria Simonsen, f. 23/4  1898, Gaaser, barn 
Lazetty Simonsen, f. 6/7  1901, Gaaser, barn 
Olga Simonsen, f. 26/9  1905, Gaaser, barn 
Kristen Larsen Simonsen, f. 18/5  1902, Gaaser, barn 
Kristian Kristensen, f. 17/7  1892, Hals, Tyende – i 1910 fra Hals 

 
Wolle Simonsen i Sønder Nygaard (30) og Skov Peter i Holmsminde (33) var naboer fra 
drengetiden og kunne ikke fordrage hinanden, og de kom ofte op at slås (fortalt af Emil Gade) 

 
Folketælling 1916 
Christian Larsen, f.11/9  1829, enkemand, partikulier og slægtning, indtægt 400, formue 9.000 
Ole Simonsen, f. 12/4  1864, enkemand, gårdmand, landbrug, indtægt kr. 800 formue kr. 4.000 
Frederikke Simonsen, f. 11/10  1895, ugift, barn 
Lazetty Simonsen, f. 5/7  1901, barn 
Olga Simonsen, f. 24/4  1905, barn 

Christen Larsen Simonsen, f. 18/5  1907, barn 
Ernst Hein Simonsen, f. 1/5  1911, barn, (legekammerat med min onkel Marius og senere karl hos min 

bedstefar) 

Marius Kristensen,  f. 15/8  1895, ugift, tjenestekarl 
 
 
 

 
 Anders Christensen, skøde af Ole Simonsen, dat. 7. Og lyst 17. Okt. 1919. 
 

Deltog i konsortiet i Sønderskoven, - det gik skidt 
og trak tænder ud for mange i Gaaser. 
Gift med datter fra Haraldsminde 
Blev kaldt ’Tru Ajs’ (Trude) 
Børnene: Maren (blev aldrig gift ) & Klem 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bryllup 11. jan. 1918  i Gaaser Kirke mellem 
Ungkarl Anders Christensen, f. 18. Dec  1889, søn af husmand og tømrer Trude 
Christensen og hustru Ane  Marie Nielsen, Ø. Hassing Kjær 
og 
Pige Mette Marie Thomsen Klem, f. 19. Febr. 1882 i Haraldsminde i Gaaser, datter af 
gårdejer Christen Thomsen Klem og hustru Maren Mortensen 
Forlovere: Husmand Karl Alfred Brix i Ø. Hassing og gårdejer Chr. Thomsen 
 
Maries hjem, Haraldsminde,  var forhen udflyttet nordpå i marken, men i 1914 brændte gården ned, og Marie var 
nær brændt inde. 
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Folketælling  1921 
Anders Christensen (Trude), gift, f. 18/12  1889, Ø. Hass., gårdejer og landbruger 
Mette Marie Christensen, gift, f. 19/2  1882, Ø. Hass., husmoder ( Klem fra Haraldsminde 28a) 

Maren Klem Christensen, f. 24/7  1918, Ø. Hass. barn 
Niels Nielsen, ugift, f. ½  1899, Ø. Hass., Tyende 
Bertha Marie Larsen, ugift, f. 7/11  1903, Ø. Hass., tyende 
 

Folketælling  1925 
Anders Christensen, gift, 18/12  1889, Ø. Hass.,  husfader og landmand 
Mette Marie Christensen, gift, f. 19/2  1882, Ø. Hass. husmoder 
Maren Klem Christensen, f. 24/7  1918, Ø. Hass., barn 
Christen Klem Christensen, f. 14/11  1822, Ø. Hass., barn 
Jens Chr. M. Knudsen,  f. 8/3  1909, Hou Hals, medhjælp ved landbrug. 
Erna Knudsen, f. 13/12  1909,  Hou  Hals,  medhjælp ved husholdning 
 

Folketælling  1930 
Anders (Trude) Christensen, gift 1918, f. 18/12  1889, husfader og gårdmand, indtægt 1.500 
Mette Marie Christensen, gift 1918, f. 19/2  1882, husmoder 
Maren Klem Christensen, f. 24/7  1918, barn 
Kristen Klem Christensen, f. 14/11  1922, barn 

 

 
Folketælling 1940 
Anders Christensen, f. 18/12  1889, gift, gårdejer & husfader 
Marie Christensen, f. 19/2  1882, gift, husmoder (fra 28a) 
Maren Christensen, f. 24/7  1918, ugift, husassistent, datter 
Klem Christensen, f. 14/11  1922, ugift, karl, søn 

 
 
 

 
 
 
 

1951 
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I begyndelsen af 1950erne var der igen ejerskifte. 
 
De næste ejere var Koch familien, og ejendommen fik i folkemunde 
navnet ’Kokkenborg’.  
Det var Thomas Koch (søn af  Kristian Koch i Elmelund, matr. 27a) 
gift med Elna. 
 
I Thomas’ ejertid gik det nedad bakke med drift og vedligeholdelse, 
og da sønnen Kristian omkring 1970 arvede gården, var den 
efterhånden blevet meget forfalden.  
Først blev bygningerne udlejet i nogle år, og jorden bortforpagtet til 
familien Mortensen i nabogården Mellergaard. 
 
Midt i 1970erne flyttede sønnen Kristian selv ind på ejendommen 
sammen med konen Bodil og deres 3 børn,- Palle, Hanne og Thomas. 
De kom fra Vester Hassing, og Kristian havde haft svært ved at 
overtale Bodil til at flytte hertil. 
Forpagtningen af jorden til nabogården fortsatte som hidtil. 

 

 
 
 

 
 
 

Ejendommen som den så ud omkring 1960. Endnu ingen beplantning mod 
nord og vest. 
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Kristian & Bodil Koch 
 
 

 
 
Gården set fra sydøst i 1951 med naboejendommen matr. 49 
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10. Jørn Bladsgaard Larsen & Jennifer  2007 - 2019 
 

 
 

 
 

En gårdhandel 
 
I  2007  søgte vi efter et nyt sted at bo, da vor ældste søn havde 
tilkendegivet,  at han nu var klar til at købe den sidste halvdel af vort fælles 
hjem.  
Vi havde i længere tid været lidt forelskede i stedet, så da vi i juli  så et til 
salg skilt udenfor ved vejen, besluttede vi os for at købe stedet. 
 
Købet blev ordnet på følgende måde. Mogens Mortensen, der i mange år 
havde drevet jorden, købte hele ejendommen med godt 13 ha jord. Han 
solgte derefter bygningerne samt 6,1 ha jord videre til os. Som en del af 
aftalen købte han derefter den ’vestre eng’ af os, - ca. 10 ha. 
 
I årene fra vi overtog, og indtil vi efter 12 år solgte videre til vort 
barnebarn Camilla og hendes mand Kevin, er ejendommen løbende blevet 
renoveret, - således at kun det vestre udhus,  -- den tidligere kombinerede 
kostald, hestestald og svinestald endnu er i ret miserabel tilstand. 
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Det ovenstående billede viser nogenlunde, hvordan ejendommen så ud ved overtagelsen, 
bortset fra at beplantningen var meget højere, og at træerne mod vest helt mangler. 
Billedet vil jeg skønne er fra ca. 1980. 

 

 
 
Det nye sted stod til vores disposition omkring 1. September 2007, og vi 

havde i grunden snakket om, at vi ville bruge det, som det var. Der var et 
pænt badeværelse og et brugbart køkken, og det hele var pænt holdt, men 
stort set helt uden isolering. Vi besluttede derfor, at vi ville udsætte 
indflytningen til ved juletid og renovere underetagen så meget, som vi 
kunne nå, men da jeg først gik i gang, blev jeg helt forskrækket, for jeg 
kunne straks se, at hvis det skulle gøres ordentligt, så ville det blive en 
meget omfattende proces.  
Da jeg fik lukket op for tingene og taget de tynde plader af væggene, viste 
det sig at være et sminket lig, og at vi måtte gå helt til bunds med 
renoveringen.  
Varmesystemet var også meget primitivt. Der var et fastbrændselsfyr i 
udhuset mod vest. Det var koblet sammen med en akkumuleringstank, 
men systemet var utæt, og denne tank måtte kobles fra. Det betød, at man 
skulle være meget forsigtig med fyringen, da systemet let ville komme i 
kog. Meget ofte måtte radiatorerne udluftes, og der skulle derefter fyldes 
ekstra vand på systemet. 
Brændet lå i en kæmpe dynge i læbæltet mod øst,- meget af det var råddent 
og blandet med andet affald, - gamle tagplader o.l. Oprydningen her tog et 
par år. 
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Stuen 

Efteråret 2007 
 
 
Først kom turen til stuen. Den var meget lang, og derfor kom der en ny mur  
til deling, hvorved vi fik et lille soveværelse i vest enden. Til gengæld 
fjernedes en pap væg, således at stuen blev åbnet på tværs. Gulvene blev 
gravet op, og soklerne blev reparerede. Der blev isoleret med 
flamingoplader og derefter støbt med beton. Der blev lagt gulvvarme i alt 
det nye. Alle vægge blev renset ind til stenene og derefter vandskurede. 
Mange stedet måtte dele af væggene fornyes, da stenene var helt 
smuldrede. Lofterne blev taget ned,- både det nedsænkede - og gipsloftet 
derover, således at de gamle bjælker kom frem. Imellem bjælkerne blev  
der isoleret og beklædt med gips. Over betongulvet blev der i stuen lagt træ 
og i soveværelset et tæppe. Der blev  købt stort indbygget skab hos HT i 
soveværelse og gang. Dørene er fra den gamle gård og afsyrede. Den eneste 
originale dør  er soveværelse døren. Den havde mærker efter brand. 
Ved skorstenen i hjørnet var der et mærkeligt hulrum, hvor brændeovnen 
blev indemuret. Hele ydermuren blev  hulmursisoleret med flamingo 
kugler.  Det var flere steder meget besværligt, for hvor der var huller i 
fugningen ville flamingo kuglerne løbe ud.  
I både stue og soveværelse blev alle elektriske installationer fornyet. På 
syd facaden fik vi nye vinduer i køkken og soveværelse samt dobbelt 
terrassedør og et vindue i samme format i stuen. 
Det sidste vi lavede inden indflytningen var den ’pæne gang’. Her lavede jeg 
muren til det nye badeværelse. Gulvet blev udgravet, isoleret. Der blev lagt 
jernnet og varmeslanger, men støbningen skete først senere, således at vi 
hele vinteren måtte balancere hen over det ufærdige gulv, når vi skulle til 
soveværelset. 
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Forår 2008 
 
 

I 2008 lavede vi nyt badeværelse, nyt kloak system, havemur og terrasse på 

sydsiden af huset. 
I hjørnet, hvor badeværelset blev bygget, havde der før været en lille stue, hvor 
familien havde opholdt sig om vinteren, når resten af huset var for koldt. Her var 
der et tyndt beton gulv, og da det kom op, fandt jeg årtiers gamle medicinflasker 
nedgravet under gulvet. Gulvet blev nu gravet op, isoleret, og flisearbejdet her og i 
gangen blev lavet af murer Preben. 
Da badeværelset blev lavet, blev det klart, at også kloak systemet skulle fornyes. 
De gamle rør var helt smuldrede og fyldt med rødder. Der blev derfor lavet ny 
brønd vest for gavlen med pumpe og sandfilteranlæg. Den gamle septiktank blev 
opfyldt og sløjfet. Arbejdet udført af Hans Slot, der dengang havde en meget dygtig 
svend & partner. Sammen med kloakeringen blev afløbet for regnvand også 
adskilt og ført ud til bækken mod vest. 
Den sommer lavede Preben også en ny havemur, og jeg lavede  selv den nye 
terrasse med blomsterbed og  dobbelt kloakledning på havesiden af huset. 
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2009 
 
I foråret 2009 blev det gamle fastbrændselsfyr endelig koblet fra,- det 
havde givet problemer lige siden indflytningen, og Hans Slot fik arbejdet 
med at lave det nye jordvarmeanlæg. Det var et Vølund, og det fungerede 
upåklageligt, men jeg fortrød alligevel senere det valg, da deres service 
aftale var urimeligt dyr. Også selve installationen var i den dyre ende. 
 
Samtidigt med at jordvarmen  blev ført ind i huset, blev også bryggerset 
ordnet med køkkenelementer fra det gamle køkken på gården. Sidst på 
året lavede vi nyt køkken med dør i gavlen. Tømrerarbejdet lavede Hans 
Johansen fra Hals. 
Der blev ikke rørt ved gulvet i det gamle badeværelse, men rør blev ført ind 
gennem væggen, således at en renovering let kan laves. Det nedsænkede 
loft her blev fjernet og bjælkerne kom frem som i resten af huset. 
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2010 
 
Efter en kold vinter med 
megen sne, så startede vi 
om foråret med at lave 
brolægning og svalegang 
på gårdsiden. 
Smedearbejdet med 
jernstøtter og gelænder 
blev lavet af Johs, der også 
lavede trappen i gangen. 
Tømrer var Hans 
Johansen. En stor del af 
tagpladerne blev fundet 
ude i brændedyngen og 
resten var genbrug. 
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. 

 
Facaden efter brolægning og trappesten med gelænder. Bag læmuren ses 
stadig varmerøret fra fyrrum til stuehus. Belægningsstenene er købt i 
Frejlev, og farven hedder ’Løv’. 
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Først ret sent om efteråret kom vi i gang med kvist og terrasse mod syd, da Hans 
havde lovet sig væk flere steder samtidigt,- og det gav nogen misstemning.  
Vi blev færdige omkring 1. december, men de 2 gavlværelser fik lov til at vente til 
senere. Den sommer var der meget arbejde med ridning, og en del tid blev også 
brugt nede ved fjorden  ved ’hyggepladsen’. 
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Huset sommeren 2010 før kvisten og sommeren 2011 efter kvisten. 
 
 

2011 
 
Om foråret lavede vi gavl 
værelset mod øst færdigt (Hans), 
og derefter  startede arbejdet på 
det østre hus, der var i så dårlig 
stand, at det næsten var 
ubrugeligt.  
Først blev muren i nordenden på 
gårdsiden flyttet en meter ud, og 
der blev lagt nyt tag over denne 
del. Bindingsværket var gamle 
jernbanesveller. Tømrer Poul 
Andersen. 
 

Herefter gik arbejdet i gang med stald, værksted og hønsehus. 
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2012 
Resten af det østre hus renoveres. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det østre hus i efteråret 2012. Poul Andersen lavede taget. 

Før nedrivning 
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11. december 2012, 70 års fødselsdag 

 
2013 
Det vestlige gavlværelse laves færdigt (Poul). Hestehegnet med betonpæle laves mod øst. 
Læbæltet med blomstrende buske mod vejen laves, og jeg henter Sitka graner hos Holger Aaen i 
Hals. Det plantes på nordsiden af hegnet. 
Kampesten køres til fjorden som kystsikring, og stien hjem til gården gennem det vestlige 
læbælte påbegyndes. 

Daniel og jeg murer drivhuset færdigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaffepause for murermesteren og hans lærling. 
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2014 
Stien hjem til gården lavet færdig,- det var et kæmpearbejde med at fælde træer og slæbe dem 
væk. Der skulle også køres sand på stien, da den lå meget lavt i det gamle bækleje. 
Om efteråret begyndte jeg arbejdet på buegangen på vestsiden af stalden. 

2015 
Buegangen blev lavet færdig. Vi købte et sommerhus i Hou. 
Der blev lavet fårestald i laden og fårehegn på marken mod vest. Købt 11 Oxford Down  får i 
Sindal. Fårene trivedes ikke godt, - flere er døde. 

2016 
Fjordmarken inddraget og indhegnet til fårene. Der er lavet et skjul af en  gammel port fra 
maskinhuset. Lavet brolægning langs vestsiden af den gamle kostald. 

2017 
Arbejder på det vestre hus,- den gamle kostald, hestestald og svinestald. Begynder i sydenden og 
laver først en ny indermur. Derefter laves ydermurerne. Sydgavl og en del af vestvæg færdiglavet. 
Vinduerne er brugte fra gården derhjemme. Fårene overvintrer på fjordmarken. Der kom 5 lam. 

2018 
Fårene hjem i Poppelskoven, og Anguskøerne ned på Fjordmarken. Vand og el lagt under vejen. 
Vejen til fjorden er lagt om og går nu langs bækken ved skellet mod vest. 
Der arbejdes på fornyelse af kostald væggen på gårdsiden. 

2019 
Der arbejdes videre på kostald væggen og sluttes af med trappen til loftet. 
1. juli sælges til Camilla & Kevin, og vi flytter hjem i aftægtslejligheden. 
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De nye ejere fra 1. Juli  2019 
 

Camilla & Kevin Mikkelsen 
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’Skryds tegning’ af  Sønder Nygaard, matr. 30a,  Sønderskovvej 200, Gaaser  (fra ca. 1918) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 34

 


