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Forord 
I  Gaaser var der i gamle  dage ingen selvejere. Alle gårde, store som små var fæstegods, 
som tilhørte enten Kronen, Kirken eller Adelsfamilier, hvis godser ofte lå langt væk, - 
såkaldt strøgods. 
 
Mellergaard er en meget gammel helgård i  Gaaser. Navnet, der i gammel tid også var Melgaard, 
kom fordi den lå omtrent midt i landsbygaden. Det har været et naturligt samlingspunkt, idet 
gadekæret med landsbytinget har ligget umiddelbart nord for gården. 
Det var også grunden til, at ejeren af Østeraae, Margrethe Muhle,  i 1702 valgte at placere 
landsbyens første skole her. Det var almindeligt at gården gav navn til sin fæster,- det gjalt begge 
gårde. 
Dengang snoede landsbygaden sig syd for gårdene, idet den fulgte det naturlige skel mellem 
strandeng og mark. Den nye vej blev anlagt sammen med udskiftningen af markerne og den delvise 
udflytning efter 1797. 
Den gamle helgård  var en gang imellem under en fæster, men  var oftest delt i 2 halvgårde  under 
hver sin fæster. 
De to gårde lå forhen helt tæt på hinanden, og Mellergaard, den østre halvdel, der  efter 1844 fik 
matrikelnummeret 29a, ligger i dag på sin gamle plads. Den vestre del af gården, der  fik matrikel 
nummeret 28a, og senere skiftede navn til ”Haraldsminde”er derimod blevet flyttet. Første gang ud 
på marken mod nord, og siden efter en brand til sin nuværende placering  nord før vejen. 
 

 
Fra meget gammel var helgården  Mellergaard i  Gaaser  fæstegård under Hassing 
Hovgaard i Vester Hassing. Det var en ældgammel adelsgård, hvor først Hval slægten og 
senere Bildt slægten havde hjemme. 
I 1609 – 1617  beboedes gården af  Johanne Torlufdatter Bildt, gift med Knud Pedersen 
Leve. Hun var datter af Thorluf Pedersen Bildt. Hun og hendes bror Knud Torlufsen 
Bildt og to mere havde arvet Hassing Hovgaard efter faderen. 
I 1662  var deres ejendomsbesiddelse i Gaaser næsten forbi,- der var kun et enkelt øde 

gadehus tilbage.    
 
 
 
Hassing Hovgaards fæstegods i Gaaser kom først i 1600 tallet til herregården 
Baggesvogn ved Sindal. Denne gård ejedes af Banner / Krabbe familien og 
arvedes af datteren Anne Krabbe. Da Anne Krabbe i 1625 døde, var hun så 
forgældet at gården overgik til hovedkreditoren Frank Goye, der i 1635 solgte 
videre til Sophie Sandberg, enke efter Enevold Kruse til Tulsted, der var 
oberst ved de danske tropper, og  som faldt ved Luther am Barenberg under 
Kejserkrigen i 1626 
 
 
 

 
Skiftebrev  3/11 1635 Viborg.  
Døtrene Anne - og Birgitte Kruse 
deler en del strøgods. 
Anne Kruses del var en gård  i 
Gaaser.  Da moderen Sophie S. dør i 
1649 arver døtrene også 
Baggesvogn. De giftede sig aldrig, 
men levede på gården i langt over 
en menneskealder. Det var Anne, 
der styrede og hun havde også Hals 
færgegaard i fæste (højesterets 

dombog 1685 I). De var meget stridbare og førte mange 
processer. Anne dør 1687 og Birgitte dør 1695, - begge 
ludfattige. 
Gården sælges på auktion 12/3  1709 til Junker Wolf Abraham Unger, død 1723. Ved hans død går fæstegodset i 
Gaaser til det nye storgods, Wraa. 
(Vendsyssel Årb. 1922, s. 290 og s. 307) 

 
Baggesvogns fæstegods i Gaaser bestod af Mellergaard, men heri var inkluderet både de 2 halvgårde, 
Øster – og Vester Mellergaard samt et bol (m. 26) og et ½ bol (m.47), der er nabo steder. Det er min 
antagelse, at Mellergaard tidligere har været en større enhed, der med tiden er splittet op.
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1662   Kommisionsmatriklen 
  
 
Rigsarkivet, matriklen 1662, 311, 89. Side 100. 
 

Det er kort tid efter de katastrofale svenskekrige, hvor egnen har 
været besat, udplyndret og flere steder lagt øde, men denne gård 
betegnes som  ”ved magt”, dvs. Velholdt og i god drift. 
 
Gården er nr. 6 på listen,  men ikke navngivet,   

Fæster Søren Nielsen, 1 gård, tjener til Baggesvogn  
( ejer Anna Kruse) 
 

Søren Nielsen er ene fæster af hele gården, der sat til 6 tdr. hartkorn. 
Afgifterne er 1 td. smør og 2 Rdl. 
Høhøsten er sat til 34 læs. Det er næsten det bedste i landsbyen, og skyldes vel de store 
engarealer  nord for bymarken og strandengene syd for gården. Man må formode, at 
fiskeri også har været en god del af familiens udkomme. 
Som det ses af kortet lå de to halvdele næsten som en naturlig enhed. 

 
Umiddelbart nord for gården ved begyndelsen af 
markvejen lå engang resterne af et vandhul, - det 
var endnu i 1950erne synligt, men er i dag  
opfyldt og borte. Her har landsbyens  bydam og  
bystævne efter al sandsynlighed ligget. 
Her mødtes gårdmændene på hver deres sten 
efter gammel sædvane for at tage beslutning  om 
fælles anliggender, f. eks. start af såning og høst, 
markfredens begyndelse og opgivelse af ævred.  
Som regel blev halsen ved en sådan lejlighed også 
grundigt skyllet, og folk i Gaaser har siden altid 
haft ry for at være tørstige. 
 

Oldermanden, der i Gaaser kaldtes grandefoged havde en stok, hvori der blev skåret 
mærker, når en af bønderne havde forbrudt sig f. eks. ved at komme for sent, ved at 
udeblive eller ved at møde beruset. Når man var nået til ”pinds ende” skulle der betales 
bøder, der i gammel tid ofte bestod af øl til granderne. Hvervet som grandefoged gik på 
omgang mellem gårdmændene. 
 
 
 
 

1664    Amtsstuematriklen 
 
 
Rigsarkivet. Nr. 1833 A 
 
Allerede kort tid efter blev en ny matrikel udarbejdet, idet den gamle var for unøjagtig. 
For Mellergaards vedkommende var der næsten ingen ændringer: 

Fæsteren hedder stadig  Søren Nielsen, hartkornet er stadig 6 tdr., - og afgiften er 
nu  1 td. smør, 2 tdr. byg og 2 Rdl. 
 
Ejeren er stadigvæk Anna Kruse til Baggesvogn. 
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1688  Christian den V’s matrikel 
Landmålingsmatriklen 

 
 

 1683 i specification på bøndernes 
navne ses, at Mellergaard nu har 2 
fæstere. 
  

Øster Mellergaard ( m. 29)    
Erich Jensen. Skifter efter 1664 – 1686 
til Lille Toftegaard (m. 13) 
(Vester Mellergaard (m. 28)  Niels Andersen) 
 

 
1688  i  matrikelprotokollen ses, at 
der nu igen er skiftet til en fæster, 
nemlig – 

Lars Lauridsen, - der har fæstet 
begge gårde. 
Hartkornet er nu  ændret fra 
6/0/0/0   til   4/3/0/1  (tilsammen) 
 

Markbogen oplyser følgende: 
Mellergaards agre fordeler sig på to marker, - 
nemlig Vester Gaasemarks agre, 82 i alt, hvoraf 
gården har de  9. 
Jorden her betegnes som middelmådig havre 
jord af sand og grus. 
Resten i Gaaser Mark nord for byen i den østlige 
del,  der kaldtes Munke Haven.  
Ud af de 316 agre har gården de 64 af meget 
svingende kvalitet fra sort muld og sand til sid 
og kold jord, som ligger mest under vand. 
Bruges 3 år og hviler 3 år, Sås efter gødning,- 1. 
år med byg, 2. Og 3. år med havre. 
Engbund på denne mands andel. Godt hø et læs,  
Mosehø  19 ½  læs. 
 

 

1702  Den 30. december 1702 døde den gamle enke 

Margrethe Muhle, hvis mand  Niels Svendsen Rydberg, havde 
været fæster af gården Østergaaser under Kronen. Han var 
død  5 år tidligere i 1697. 
Ved sin død efterlod hun et testamente, der pålagde sine 
arvinger at opføre et skolehus i Gaaser på Mellergaards 
grund. Hun stiftede også et legat  som hjælp til lærerens løn. 
 
På det tidspunkt var familien  Muhle på Øster Gaasegaard 
endnu ikke begyndt at købe fæstegods i Gaaser, og ejede 
derfor ikke grunden.  
Opkøbet begyndte først i 1716, hvor Kronen solgte ud af 
”Ryttergodset” på auktion, og hvor svigersønnen Jens Clausen 
købte 7 ejendomme. I 1720 købte han yderlige 5  samt 
hjemmet Øster Gaaser. 
Mellergaard fik han dog ikke, - den kom under Wraae. 
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På ovenstående kortudsnit ses det mellemste Gaaser med Mellergaard og skolen placeret 
på den lille skolelod lidt sydvest for gården. Der ligger en ejendom i dag, men resterne af 
den oprindelige bygning er helt borte. Stedet ophørte som skole i 1850. 
Margrethe Muhles legat var på 100 Rigsdaler og renten heraf var 4 Rdl, som skulle være 
tilskud til lærerens løn. Derudover skulle bønderne betale  lidt pr. elev samt forskellige 
naturalieydelser. Der var en lille lod omkring skolebygningen og lidt græsnings 
rettigheder på Gaaser fædrift (Overdrevet) nord for Holtet. 
For at supplere indtægten lidt syede og lappede den første lærerfamilie lidt for bønderne i 
landsbyen, og familien fik derfor tilnavnet ”Skrædder”. 

 
 
 

1724  Gården hører nu til Godset Wraae. Den har samme hartkorn som i 1688, 

nemlig  4/3/0/1,  men den er nu fordelt på 2 fæstere med hver  2/1/2/ ½ . 
 

Fæsterne hedder nu Rasmus Sørensen (29) og Christen Sørensen (28).  Navnet 
antyder, at de er brødre. 
 
1755,  8. Maj begraves den gamle Niels Erichsen af Melgaard  (søn af Erich Jensen, forhen 
fæster på gården) 
 
1756. 2. Dec.   
 I dette år er der skifte efter Jens Erichsen (søn af Erich Jensen) på gården Lille Toftegaard 
(m. 13) .  Han var gift med Margrethe Simonsdatter, der var søster til Brix Simonsen fra 
Haven på Holtet (søster til  Peder Brixen).  Et skifte der belyser familie forholdet i 
Rasmussen familien. 
 
Erich Jensen, der i få år var fæster på Øster Mellergaard omkring 1680 blev i stedet fæster under Langholt på det 
mindre sted Lille Toftegaard. Børn: Rasmus Erichsen, Jens Erichsen, Christen Erichsen f. 1683, Niels Erichsen, 
Karen Erichsdatter f. 1676, Anne Erichsdatter f. 1667. Disse gamle Erichsdøtre og Niels boede i deres alderdom 
på Øster Mellergaard hos  Erich Rasmussen. 

 
1758,  17. December begraves gamle Karen Erichsdatter af Melgaard  (datter af Erich Jensen) 

 

Den gamle skole 
 

Mellergaard 
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1759  En søn, Erich Rasmussen, overtager fæstet (m. 29) efter sin far. Han er 

nævnt i 1759, da han besvangrede Maren Christensdatter Ploughus, der fik tvillinger,- 
Mads- og Jens Erichsen. Dåben fandt sted 1. Juli  1759. Faddere ved dåben var: Peders 
hustru i Bødkergården (m.33), Maren Sørensdatter, Thomas Svendsens hustru (m. 30), 
Niels Skolemester (m.1), Niels Christensen (m. 28), Anders Andersen, Søren Jensen (48), 
Thomas Andersen og Erich Jespersen, - alle af Gaaser. 
Fødselen af de uægte tvillinger fandt sted på et meget uheldigt tidspunkt for Erich, der må 
have haft et forklaringsproblem, idet hans bryllup  med Zidsel var meget nært 
forestående. 
 
1759,  23 sept. 
Viet i Øster Hassing Kirke,  Erich Rasmussen i Gaaser og Zidsel Hansdatter samme sted. 
Hun var datter af Hans Sørensen og Anne Poulsdatter i Gaaser. Forlovere: Svend Poulsen i 
Egen (brudens morbror), Niels Jensen (m.5 på Holtet, g.m. Bodil Nielsdatter, steddatter af 
Svend Poulsen) 
 
1761  8. Febr. Begraves gamle  Dorthe Rasmusdatter af Melgaard i Gaaser, 94 år gl. 
1761  1. Nov. Begraves gamle Anne Erichsdatter i Gaaser, 67 år gammel. 
 
Erich og Zidsel  fik ingen fælles børn, og de fik heller ikke noget langt liv sammen. De døde 
begge i 1764 og blev begravet samme dag. Erich 51 år gammel og Zidsel 45. 

  
1764 Peder Brixen. 
Erich Rasmussen er født  1713 og døde  i 1764.  
Gården har nu også skiftet ejer, idet den er blevet opkøbt af den nye storgård, der nu har 
skiftet navn fra Østergaaser til Østeraagaard, men som i folkemunde benævntes 
Østeraae. 
Den næste fæster, Peder Brixen, der stammede fra Haven på Holtet. Han var gift med 
Karen Nielsdatter, der var søster til Maren Nielsdatter, gift med Niels Nielsen på 
Bødkergaard (m. 34).  Peders faster Margrethe Simonsdatter var gift med Jens Erichsen i 
Ll. Toftegaard, der døde 1756. 
Det hele blev sådan set indenfor familien, idet hele landsbyen var  tæt indgiftet på kryds 
og tværs. 
 
 
Fæsteren i  matr. 28 (Vester Mellergaard) 
Niels Christensen kom oprindeligt fra det lille sted 2d ved fjorden øst for Bødkergaard, og 
han var den første skoleholder i Gaaser. Han overtager fæstet i m. 28, da sønnen Niels 
Nielsen overtager arbejdet som lærer. 

 

1780 *Peder Christensen Skrædder bliver ny fæster. Han kommer med 

sin familie fra Lille Toftegaard, hvor Søren Stephensen har giftet sig med enken Mette 
Jensdatter og købt stedet til selveje. 

 
1787  se folketællingen. 

Der er igen kommet nye fæstere på begge halvgårde. Hartkornet er  uændret. 
Peder Christensen *Skrædder’  ( m. 29)  har afløst Peder Brixen, og Christen  ’Melgaard’ 
(Nielsen)  i Vester Mellergaard har efterfulgt sin fader Niels Christensen (død 1778, 64 år) 
 
Peder Brixen bliver  herefter fæster på et lille sted matr. 2d på Østeraae. Han dør 1791, 62 
år gl. 
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Øster Mellergaard matr. 29 i Gaaser 
 
Den nye fæster Peder Christensen ’Skrædder’ havde indtil overtagelsen  af fæstet  i 
Øster Mellergaard flyttet lidt omkring. I en kortere periode har han været fæstebonde på 
lille Toftegaard under Langholt Gods.  Det var efter  Jens Erichsens død i 1756 , men 
hvornår han præcis blev fæster her og hvor længe vides ikke. I 1776 står han som fæster 
af den lille  naboejendom (m. 49), - og hvornår han senere erstattede Peder Brixen på 
Mellergaard er uklart, - måske skete flytningen kort før sønnens drukneulykke på fjorden 
i 1782. 
 
Peder Christensen er født ca. 1728, idet han ved sin død  den 10. Februar 1804 opgives 
at være 76 år gammel. (Jeg er overbevist om, at han er i tæt familie med konen Mette, men jeg ved ikke 
bestemt hvordan. Måske hænger tilnavnet ’Skrædder’ ved både mand og kone) 

 
Han blev gift med  Mette Nielsdatter, datter af  lærer Niels Nielsen i Gaaser.  
Hun er født ca. 1729, og døde  i 1792, 63 år gammel. 
Faderen i  Fjordskolen syede og lappede lidt for bønderne for at supplere sit magre 
udkomme som lærer, og familien fik i folkemunde derfor tilnavnet ’Skrædder’. 
 
Børn i ægteskabet: 
1)  *Chresten Pedersen, f. 1758, døbt 24. Sept. 
Han kom senere til nabogården matr. 31a, og her og i 32a kom der en talrig efterslægt i Gaaser. 
Båret til dåben af Poul Pedersens hustru i Gaaser, Maren Pedersdatter (23). 
Faddere: Peder Nielsen (33), Søren Jensen (20), Niels Pedersen – alle af Gaaser, og Anne Nielsdatter af Hals. 
 

2)  Niels Pedersen, f. 1760, døbt 17. Febr. 
Båret til dåben af  Peders hustru i Bødkergaard, Maren Sørensdatter (33). 
Faddere: Peder Nielsen Skrold, Niels Stierbech, Lars Hansen og Mette Christensdatter. 
Niels omkom ved en drukne ulykke på fjorden i 1782, - 19 ½ år gammel. 
 

3)   Johanne Pedersdatter, f. 1762, døbt  16. Maj. 
Båret til dåben af  Mette Kirstine Pedersdatter af Bødkergaard (33) 
Faddere: Mette Christensdatter, Anders Pedersen (12), Christen Sørensen8 14) og Peder Poulsen(23), - alle af 
Gaaser 

 
4)   Karen Pedersdatter, f.  1765, døbt  27.  Januar. 
 
5)   *Poul Pedersen, f. 1767, døbt  9. August. 
 
6)  Laurits (lars) Pedersen, f. 1770,  døbt  17. Juni. 
 
7)  Mads Pedersen, f. 1774,  døbt  6. Marts.  

 
Hvis min teori om flytningen til Mellergaard skete omkring 1780 
holder stik, så er alle børnene født på Lille Toftegaard (matr. 13) 
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Poul Pedersen 
Han er født 1767 i Mellergaard (Melgaard) i Gaaser, Øster Hassing sogn, som søn af 
gårdmand Peder Christensen Skrædder og hustru Mette Nielsdatter, og han døde  den 1. 
Januar 1851 i Melgaard i Hals sogn. 
Poul Pedersen var gårdmand i Melgaard i Gaaser, men solgte  i 1817 og købte gården 
’Vesterggard’  i Hals, der senere skiftede navn til Melgaard efter det gamle hjem i Gaaser,- 
et navn som familien senere tog som familienavn. 
 

Han blev gift  1794 med  Johanne Jensdatter. 
Hun er født ca. 1760, og hun døde den 19. Juni 1834 i Melgaard (Vestergaard) 
 
Moderen Mette var allerede død i 1792, men faderen Peder Skrædder boede på gården 
som aftægtsmand til sin død i 1804. 
 
Poul Pedersen og Johanne drev gården i Gaaser fra 1794 som fæstere under Østeraa, indtil 
de i 1819 købte gården i Hals. 
 
I ægteskabet var der 4 børn, der alle er født i Gaaser. 
 
1)  Mette Poulsdatter, født 1795,  døbt den 21. Juni. 
2)  Margrethe Poulsdatter,  født  1798,  døbt den 5. August. 
3)  * Jens Poulsen,   født  1801,  døbt  den 11. Januar. 
4)  Peder Poulsen, født 1804, døbt den 14. Oktober. 
 
 

1801  Folketælling 
Familie nr. 6 
Poul Pedersen, mand, 34 år, 1. Ægteskab,  Bonde og gårdboer 
Johanne Jensdatter, hans kone, 40 år, 1. Ægteskab,  
Mette Poulsdatter, deres barn, 6 år. 
Margrethe Poulsdatter, deres barn, 3 år. 
Jens Poulsen, deres barn, 1 år. 
 
 
 

1834 
Niels Larsen (Kock)   
Fæstegården Øster Mellergaard er ca. 1819 solgt til selveje af Hovedgården Østeraae, der i 
disse år frasolgte det meste af deres fæstegods. 
Den nye familie,- Kock familien, der blev meget talrig, holdt fast på ejerskabet i næsten 
100 år og satte på mange måder sit præg på landsbyen. Her i 2021 er den sidste ’Kok’ 
imidlertid forsvundet. 
 
Folketælling 1834 
Familie nr. 22 
Niels Larsen Kock, 50 år, gift, gårdmand 
Maren Thomasdatter, 40 år, gift, hans kone 
Thomas Nielsen Kock, 8 år, deres søn 
Niels Rasmussen, 35 år, ugift, tjenestekarl 
Ane Margrethe Frederiksdatter, 34 år, ugift, tjenestepige 
Niels Johansen, 66 år, gift, almisselem 
Johanne Jensdatter, 57 år, gift, almisselem 
 

Folketælling 1840 
Familie nr. 30 
Niels Larsen Kock, 54, gift, gårdmand 
Marie Thomasdatter, 45, gift, hans kone 
Laurits Peter Holm, 20, ugift, tjenestekarl  (han var søn af lærer Holm i  Fjordskolen og nabogården) 
Ane Margrethe Andersdatter, 21, ugift, tjenestepige 
Thomas Nielsen Kock, 14, Niels Larsens søn. 
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Folketælling  1845 
Familie nr. 17 
Marie Thomasdatter, 50, enke, fra Vester Hassing, gårdkone 
Thomas Nielsen Kock, 19, ugift, født i sognet, hendes søn 
Ole Christian Pedersen, 20, ugift,  f. i søgnet, tjenestekarl 
Johan Lohman, 15,  fra Nørlev, tjenestekarl 
Walborg Andersdatter, 25, ugift, i sognet, tjenestepige. 
 

Folketælling 1850 
Familie nr. 31 
Marie Thomasdatter, 56, enke,  fra Vester Hassing, ejer af gården,  hartkorn: 3/2/2/2 ¼  
Thomas Nielsen, 24 ugift, i sognet, hendes søn 
Ane Malene Christiansdatter, 23, ugift, i sognet, tyende 
Martin Jensen, 17, i sognet, tyende 
 

Thomas Nielsen (Koch) 
Skøde af Marie Thomasdatter, 28. November 1853 
 
Folketælling 1855 
Familie nr. 30 
Thomas Nielsen Kock, 29, gift, Ø. Hassing, gårdmand 
Karen Marie Steffensdatter, 27, gift,  V. Hassing, hans kone 
Steffen Thomsen Kock, 3, Ø. Hassing, deres barn 
Peder Chr. Jørgensen, 26, ugift, V. Hassing, tyende 
Petrea Olesdatter, 20, ugift, Ø. Hassing, tyende 
Marie Kirstine Larsdatter, 15, Ø. Hassing, tyende 
 

Folketælling  1860 
Familie nr. 22 
Thomas Nielsen Kock, 34, gift, i sognet, lever af sin gård 
Karen Marie Steffensdatter, 32, gift, V. Hassing, hans kone 
Steffen Jørgen, 8,  i sognet, deres børn 
Niels Peter 6,    ”              ” 
Marie, 3,                     ”              ” 
Lars Chr. Christensen, 25, ugift, i sognet, tyende 
Marie Christine Larsdatter, 20, ugift, V. Hassing, tyende 
Karen Christensdatter, 17, V. Hassing, tyende 
 

Folketælling 1870 
Familie nr.  24 
Thomas Nielsen Kock, 43, gift, i sognet, gårdejer 
Karen M. Steffensen, 41, gift, V. Hassing, hans kone 
Niels Peter Thomsen, 17, i sognet, deres børn, Han bliver gift med ’Kok Marie’ og husmand i m. 2c. 
Steffen Thomsen, 15, i sognet,             ” 
Marie Thomsen, 12,           ”                     ” 
Stine Thomsen, 9,                ”                     ” gift med Peder Sørensen Søndergaard fra Romdrup 20/4  1888 i Ø.H. Kirke.  
Peder Thomsen, 4,              ”                     ”                                                                                                           Hun døde i Nr. Tranders 
Christian Thomsen, 1,        ”                    ” 
Inger M. Pedersen, 20, ugift, V. Hassing, tjenestepige 
 

Folketælling  1880 
Familie nr. 54 
Thomas Nielsen Kock, 53, gift, i sognet, gårdejer 
Karen Marie f. Steffensen, 51, gift, V. Hassing, hans kone 
Birgitte Kirstine Thomsen, 19, i sognet, deres børn 
Peter Thomsen, 14, i sognet,                              ” 
Georg Chr. Thomsen, 11, i sognet,                    ” 
Johanne Thomsen, 8, i sognet                             ” 
Andreas Lauritsen, 19, i sognet, tjenestekarl. 
 

Folketælling  1890 
Familie nr.  40 
Thomas Nielsen Koch, 63, gift, Gaaser, gårdejer 
Karen Marie Steffensen, 61, gift,  V. Hassing, hans kone 
Steffen Thomsen Kock, 35, ugift, Gaaser, deres børn 
Peder Thodberg Thomsen, 24, ugift, Gaaser         ” 
Georg Chr. Thomsen, 21, ugift, Gaaser,                    ”  Chr. Kock kommer til Elmelund. Gift. Med pige fra m. 26 
Jensine Oline Lauritsen, 17, Gaaser, Tyende 
Karen Marie Nielsen, 14, Dr.lund, tyende 
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Steffen Jørgen Thomsen (Koch) 
Skøde af Thomas Nielsen (Koch)   23 november  1900 
Tilkøb  (30c) af Christen Larsen Christensen  23/4  1930 
Tilkøb   (30b)            ”                 ”                  ”              17/3  1911 
 
 

Folketælling  1901 
Familie nr.  41 
Steffen Thomsen Kock,  f. 6/8  1854,  gift,  Øster Hassing,  gårdejer  (gift  1900) 
Kirsten Larsen (Laden), f. 3/8  1871, gift, Øster Hassing, hans kone  (fra 23a) 
Klara Olesen,  f. 20/2  1888,  Øster Hassing, plejebarn (fra Lille Toftegaard, datter af Steffens søster  Marie) 
Marie Thomsen,  f. 4/10 1882, Øster Hassing, tjenestepige (’Kok Marie’s datter) 
Kristian Kristensen, f. 10/3  1884, Øster Hassing, tjenestekarl 
Jens Jensen, f. 5/12  1883, Øster Hassing, tjenestekarl 
Laurids Thomsen, f.19/5   1849, ugift, Øster Hassing, slægtning, tømrersvend 
Thomas Nielsen Kock, f. 25/7  1826, gift, Øster Hassing, fader, partikulier  (gift  1851) 
Karen Nielsen (f. Steffensen), f. 22/3  1828, Vester Hassing, hans kone 
 
 
 

I 1905  efter den nye navnelov tog familien officielt navnet Koch. 
Også en del andre gaaser familier skiftede til deres lokale 
kaldenavne. Man arrangerede en fælles tur til Nørresundby og 
fik det ordnet. 
 
Det gik helt galt for Steffen Kochs storebroder Niels Peter Thomsen (Koch) f.  13/9 1852. 
Han blev gift med Marie Jacobsen (datter af Jacob Mathisen i matr. 30c) , og de fik sammen 
husmandsstedet matr. 2c , lige øst for Bødkergaard. Niels Peter startede som indsidder 
(lejer), men fik skøde på stedet af  Jens Larsen Jepsen i juni  1880. 
 Niels Peter og Marie levede et hårdt liv og de  var lidt for tørstige. Han døde 29. Juni  
1898,- kun 45 år gammel, og  28/6  1901 får Kok Marie, som hun blev kaldt,  tilladelse til at 
sidde i uskiftet bo. Kok Marie stod nu tilbage med en stor børneflok. De fik i alt 10 børn, 
hvoraf 3 døde som små. 
Efter mandens død klarede hun sig ved på forskellig vis at tage sig af børsterne på 
Østeraagaard, som her fandt et samlingssted. Der blev drukket meget og bølgerne gik ofte 
højt i hjemmet, og børnene søgte derfor ofte ned til Laurids Nielsen, der boede i 
nabohusmandsstedet 2b længere nede mod fjorden. Han gik så op for at dæmpe 
gemytterne. Til sidst blev det dog kommunen for meget, og børnene blev fjernet. De blev 
sat i pleje hos familiemedlemmer i Gaaser. 
Kok Marie slog sig senere fast sammen med den af børsterne, der var mest stabil. Det var 
Niels Konradsen, og på et tidspunkt flyttede de sammen i matr. 32c, Sønderskovvej 196. 
Kilde til dette er Anton Larsen, der boede i Jægerhuset i Gaaser. Han var bror til Katrine, 
der var Laurits Nielsens svigerdatter. 
I 1906 boede kun den yngste, Jacob Johannes, hjemme. 
 
 
 
Folketælling  1906 
Familie nr. 35 
Steffen Thomsen Koch, gift, f. 6/8  1854, husfader & gårdmand 
Kirsten Margrethe Thomsen Koch, gift, f. 3/8  1871, husmoder (fra  Vester Ågård matr. 23a) 
Thomas Thomsen Koch, f. 14/1  1901, deres barn 
Thomas Nielsen Koch, enkemand, f. 27/7  1826,  fader på aftægt 
Ole Andersen, ugift, f. 5/9  1861,  tjenestekarl 
Søren Nielsen Søndergaard, f. 30/8  1888, tjenestekarl 
Mariane Thomsen, f. 15/4  1887,  tjenestepige 
Marie Pedersen Søndergaard, f. 3/10  1889, tjenestepige (’Kok Maries datter,10- også hos farbror) 
Thomas Thomsen Koch, f. 5/3  1892, plejebarn. (plejebarnet er søn af Kock Marie, hvis børn af kommunen blev 
sat i pleje, - her hos sin farbror). 
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Folketælling  1911 
Familie nr.  
Steffen Jørgen Thomsen Koch, f. 6/8  1854, G.  Ø. Hassing,  husfader & landbruger 
Kirsten M. Thomsen Koch, 3/8  1871, G, Ø. Hassing, husmoder 
Thomas Thomsen Koch, 14/10   1901,  Ø. Hassing, Barn 
Krista Kristensen, 11/7  1898, Aalborg, plejebarn  1909 fra Aalborg 
Ole Andersen,  5/3  1861, U. V. Hassing,  tjenestekarl  1909  fra Aalborg 
Thomas Jacob Thomsen Koch, 5/3  1892,  Ø. Hassing, tjenestekarl  (søn af Kok Marie, fjernet af kommunen) 
Klara Johanne Marie Thomsen Koch,  15/4  1887,  U, Ø. Hassing, tjenestepige  (datter af Kok Marie) 
Anna Jensine Jensen, 10/2  1896,  Ø. Hassing , tjenestepige 
Jacob Joh. Thomsen Koch, 16/4  1897,  Ø. Hassing, Plejebarn  (Kok Maries søn) 

 
 
Folketælling   1916 
Familie nr. 26 
Steffen Thomsen Koch, G, 6/8  1854,  gårdmand,  indkomst 2.600 kr.,  formue 25.500 kr., skat  114,30 kr. 
Kirsten Thomsen Koch, G, 3/8  1871, husmoder 
Laurits Peter Holm Thomsen, U, 9/3  1891,  tyende  
Thomas Thomsen Koch, 14/10  1901, Barn 
Jørgen Peter Markussen, 30/4  1898, tyende 
Jensine Larsen, U, 12/12  1893,  tyende 
 
 
 

 

Steffen Jørgen Thomsen Koch døde den 27. November 1919 (65)  
Kirsten Margrethe Koch  (født Larsen) 
Adkomst ved skifterets udskrift  15. Oktober  1920 
Samme, adkomst på andelen i matr. 56 (Gåsehaven) 
 
(Min fader, Niels Larsen fra matr. 32a f. 1909, har fortalt mig følgende: Både han og hans 2 år yngre bror Marius 
gik til undervisning i violinspil hos Steffen Koch. Det var en livlig familie  med mange talenter, - men med en 
meget stor tørst) 

 
 
 
Folketælling  1921 
Familie nr. 7 
Kirsten Margrethe Koch, enke, 3/8  1871, Ø. Hassing, gårdejerske, husmoder, landbrug 
Thomas Koch, U, 14/10  1901, Ø. Hassing, søn 
Peder Chr. Larsen (Laden), G, 9/7  1846, Ø. Hassing, partikulier, ejers far fra Vester Ågaard, matr. 23a 
Johanne Larsen (Laden), G, 19/9  1843, Ø. Hassing, hans hustru, ejers mor 
Johan Jensen, 5/8  1903, Ø. Hassing, tyende  (fra matr. 1a, den gamle skole ved fjorden) 
August Andreasen, 30/8  1906,  Ø. Hassing, tyende 
Harald Thomsen Koch, 13/10  1909, Vodskov, tyende. 

 
 
 
Det havde vel været meningen, at sønnen, Thomas Koch, der nu var 20 år gammel, efter 
faderens død skulle stå for driften af gården. Thomas led imidlertid af en ligeså stor tørst  
som andre i familien, og historien i landsbyen var, at han drak gården op. Det er rigtigt, at 
Margrethe derfor opgav at holde fast på gården og i stedet flyttede hjem til sin fødegård, 
hvor hun nu kom til at bo i aftægtshuset, matr. 25f – den senere smedje. I 1927 blev hun 
plejemor for sit barnebarn Steffen f. 3/6  1927. Hendes søn Thomas blev først fisker i Hals, 
men flyttede senere til Frederikshavn. 
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Gården blev sat til salg, og den nye ejer, Kaj Mortensen, fik skøde 
af Kirsten Koch den 23/3  1923. 

 

Ved købet var Kaj  Osvald Mortensen kun 22 år gammel og 
ungkarl, f.  21/10   1901 i Hals. Det var nok  i virkeligheden 
hans forældre, Jens og Karoline Mortensen, der stod for 
købet, og de fulgte med til Gaaser. 
Baggrunden for historien er, at  Jens Mortensen var 
malermester i Hals på adressen Lille Østergade nr. 5.  

 
MalerMortensen var en alsidig mand, som også drev lotterikollektion, og da der en dag var 
en lotteriseddel, som ikke var indløst, så betalte Mortensen selv for den og vandt den store 
gevinst på 35.000,00 kr. Det gav basis for gårdkøbet i Gaaser. 
(læs: Huse i Hals I, side 16) 
 
På det tidspunkt i 1923 har gården nok set væsentligt anderledes ud.  
Stuehuset, der blev bygget i 1880erne, har været stråtækt som resten af gårdens 
bygninger, men det er samme bygning, dog i dag med skalmur, eternittag og hævet facade.   
Alle de andre bygninger blev nedrevet efter en brand, og genopført syd for stuehuset. 
(sandet blev hentet ved fjorden, naboer hjalp med kørsel) 
De gamle avlsbygninger lå nord for stuehuset, og gårdspladsen var, hvor haven er i dag. 
Karl Ladefoged har fortalt, at den store lade lå langs landevejen, der dengang var grusvej. 
Om sommeren, når begge ladeporte stod åbne, kørte cyklisterne gerne igennem laden for 
her var loen støbt og bedre at køre på. 
 
 
Folketælling  1925 
Familie nr.  43 
Kaj Osvald Mortensen, U, f. 21/10  1901, Hals,  husfader & gårdmand 
Jens Mortensen, G,  f. 2/5  1869,  Vester Hassing, husfader og rentier 
Karoline Kristine Mortensen, G, f. 9/9  1870, Aalborg, husmoder 
Maren Math. K. Pedersen,U, f. 24/3  1906,  Ulsted, husassistent  og medhjælp ved landbrug. 
 
Folketælling  1930 
Familie nr. 10 
Jens Mortensen, gift 1896, f. 2/5  1869, husfader & rentier, indtægt 1.400 kr., formue 12.500 kr. 
Karoline Mortensen, gift 1896, f. 9/9  1870,  husmoder 
Kaj Mortensen, ugift, f. 21/10  1901, søn & gårdejer,  indtægt 2.800 kr. 
Lazetty Jensen, ugift, f. 4/4  1912, husassistent (fra Ulsted)  indtægt  725 kr. 
Torkild Keldsen, ugift, f. 12/12  1911, tjenestekarl, indtægt  725 kr. 
Harald Rasmussen, ugift, f. 11/1  1913, tjenestekarl, indtægt  725 kr. 
 

Viet i Gaaser Kirke den 12. December  1935. 

Kaj & Lazetty 
 
Født den 24 /8 1936   Jens Mellergaard Mortensen. 
Faddere: Båret til dåben af moderen. Fodermester Thomas Jensen & hustru Lily Jensen. Rentier Jens Mortensen 
og faderen. 
I kirkebogen er der en bemærkning om en tvilling, så der har muligvis været problemer ved fødslen. Jens blev 
hjemmedøbt af Lærer Kjær og først fremstillet i kirken 25. April året efter. 
 

 

�     Jens & Karoline med barnebarnet Jens. 

Folketælling 1940 
Familie nr.  18 
Mortensen, Kaj,  21/10  1901, g.,   gårdejer , Hals 
Mortensen, Larzetty, 4/4  1912, g, husmoder, Ulsted 
Mortensen, Jens Mellergaard, 24/8  1936, Barn 
Mortensen, Jens, 2/5  1869, g. , formue, Vester Hassing 
Mortensen, Karoline, 9/9  1870, g. , formue, Aalborg 
Sørensen, Otto, 5/3  1921, ug., forkarl, Nr. Sundby 
Sørensen, Søren Keldsen, 7/9  1921, ug., fodermester, Aalborg 
Jensen, Anne Katrine, 16/7  1922, ug,  husassistent. 

         Jens 

 

Karoline 
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Kaj Mortensen og Larzetty som jeg 
husker dem i 1950erne. Det var dygtige 
folk og Kaj med hældning til det 
religiøse. Gaaser var dengang delt 
mellem ’de hellige’ og ’de andre’, men 
ifølge min fader var det noget, der var 
kommet sent i livet. I hans ungdom 
havde han appetit på livet,- vist nok 
med følger. 
Noget af det, jeg lagde mærke til som 
dreng, var, at der altid var tjenestefolk, 

der kom fra anstalten i Vodskov. Jeg husker især ’Store Arne’, hvis kæreste ejendel var 
hans knallert. Også Vadmann og  ’Stuepigen’  står klart i min erindring. Det var et navn, 
han fik, fordi der var lidt tvivl om kønnet. Det gik forbavsende godt, og de var på stedet i 
årevis. Også på andre gårde forsøgte man det samme, men med langt dårligere resultat. På 
en gård havde man drenge helt fra 12 års alderen.  
Jeg husker stadig, da gården fik sin første traktor, - et rødt vidunder af en Volvo. Det må 
have været i begyndelsen af 50erne, og året efter fik både Bødkergaard og vi selv på 
Nygaard en traktor af samme slags. Jeg mener, familien Mortensen havde forbindelse med 
Brock i Aalborg, der forhandlede Volvo. 
 

Sønnen Jens  var 6 år ældre end 
jeg, så ham lærte jeg egentlig 
først godt at kende som voksen. 
Men i folkestuen hørte vi megen 
snak om ham. 
Han skulle åbenbart holdes på 
dydens smalle sti, og han var 
efter sigende af sin far og mor 
blevet lovet en bil – et dollargrin 
– når han blev 18, hvis han 
undlod rygning, bajerdrikning 
og holdt sig fra piger. Derfor hed 
han blandt os drenge ’Dollar 
Jens’. 
Han fik vist aldrig bilen, men 
han havde helt åbenbart heller 
ikke gjort sig fortjent til den. 

Jens og lillesøster Karen, f. 1944 
 
 

 

Jens Mortensens 
konfirmationsbillede 

Der er flere Gaaser og Holtet 
drenge på billedet. 
 

Jens star bagerst nr. 3 fra venstre. 
I næstøverste række med briller 

Søren Bengtson. 
 

2. række i midten: Tove de 
Rosche  og Betty Johansen fra 
Mølholtvej. 

 

Forreste række fra venstre. 
Henning Badsbjerg, Kaj Larsen 

fra Gaaser og nr. 4 Edmond 
Andreasen fra Gaaser. 
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Jens blev gift med Else 
Dinesen fra  Sjælland den 25. 
november  1961.  
 
Den 6. oktober 1966 skete det 
næste generationsskifte. Pris 
325.000 kr. 
 
 
I de første år fik den ældre generation  
aftægtslejlighed på loftet, men efter nogle 
år skiftedes bopælen til Vester Hassing. 
 
I årene der fulgte fødtes de 3 sønner. 
  
1) Mogens Mellergaard Mortensen 
 2) Kaj Mellergaard Mortensen 
 3) Niels Mellergaard Mortensen 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
    �     Datteren Karen gift med Jakob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gården blev drevet som alsidigt landbrug med både køer og grise. 
 
På et tidspunkt blev nabogården Haraldsminde sat til salg, - den hed 
tidligere Vester Mellergaard, og de to gårde havde i gamle dage været en 
samlet helhed.  
Thomsen familien havde solgt i  1967 til Henry Christensen, der nogle år 
senere solgte videre til Jens Mortensen, men som selv i mange år selv blev 
boende som lejer og medhjælper. 
 
Efterfølgende beholdt forældrene, Jens og Else, hjemmet Mellergaard og 
den ældste søn Mogens bosatte sig på  Haraldsminde. 
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.I 1986 blev der inviteret til sølvbryllup på Mellergaard. Selve festen blev 
holdt i Ulsted forsamlingshus 

Der laves æres port til Jens & Else i Bødkergaards garage. Fra venstre:  
Steen Smalbro, Kristian Koch, Erik Nielsen, Jørn Larsen, Kaj Mortensen  og 
Kristian Mann  
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Naboernes sølvbryllupsvise 
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Den 10/11  1987 får Mogens Mellergaard Mortensen skøde på halvparten 
af ejendommen med  bopæl på Haralsdminde (matr. 28a) 
 

Det fortsatte på denne måde indtil 
1989, hvor Jens pludselig døde på 
vejen hjem fra en fest på Vester 
Hassing kro, hvor tvillingerne fra 
Vester Toftegaard og Starbæk den 
23/6  havde fejret deres  85 års 
fødselsdag.  
Det var en herlig fest, hvor en glad 
Jens havde taget en rask svingom 
med sin gamle lærerinde, fru Bjerg, 
der under dansen havde svært ved at 
holde cigaren lige i munden 

 
.Den 13/8  1991 får Else Marie Mortensen 
skifteretsattest på Jens Mortensens ideelle 
anpart. 
 
Den 3/2 1995 får Kaj Mellergaard 
Mortensen halvpart. 
 
Den 11/12  2003 får Mogens Mellergaard 
endeligt skøde på hele ejendommen (begge 
gårde) 

 
Else Mortensen døde i 2006 
 
Efter Elses død blev grisene sat ud og på 
gården var der nu kun en 
malkekvægsbesætning  på ca. 200 køer. 

Familien på Haraldsminde  ved Mogens og  
Ellens sølvbryllup. 
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I årene efter finanskrisen strammede tingene til for landbruget, og mange 
gårde kom i vanskeligheder. 
Det gjalt også for Mellergaard, der i 2016 blev sat til salg, men stod i næsten 
3 år drevet af kreditforeningen, der forgæves søgte at sælge,- først med 
besætning og senere uden. 
Det viste sig at være meget vanskeligt, da det var dårlige tider for både 
svine- og kvægbrug. 
 
 
I 2019 kom der endelig en ny ejer, Michael Lynge, til stedet for en pris  
ifølge tingbogen af Kr. 14.900.000.
 

 
 
 
 
 
Familien 
Mortensen 
under 
æresporten 
på 
sølvbryllups
dagen  25/11  
1986. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Familiegravstedet for Mellergaard og 
familien Mortensen på Gaaser kirkegård. 
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Billeder fra Mellergaard. 

 
 
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


