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Forord 
 

Da der i forvejen fandtes en gård / et område af næsten samme navn, nemlig 
’Østeraagaard’ ved ’Østeråen’, - af nogle også kaldet ’Skovåen’, i den østlige ende af 
landsbyen, så er det vel derfor rimeligt at give denne ’Aagaard’, der ligger ved Gaaser Å i 
den vestlige ende, tilføjelsen ’Vester’. 
Det er en meget gammel gård, der aldrig blev udflyttet efter udskiftningen i 1797. I meget 
gamle dage lå der 3 gårde tæt sammen i selve landsbyen Gaaser,- nemlig 23a, 24a og 25a, 
og det er min opfattelse, at de i tidernes morgen tilsammen måske har dannet en enkelt 
enhed – en helgård, som så siden er blevet splittet op i mindre enheder med hver sin 
fæster. 
Måske har de tidligere husmandssteder i ’Byen’, - 41, 42, 43, 44, 45 og 46 oprindeligt hørt 
til samme enhed. 
’Vester Aagaard’ er den eneste af de 3, der – næsten – har overlevet som gård. For ca. 150 
år siden blev matr. 25a lagt sammen med 23a, og ved 24a er jorden blevet frasolgt. 

 
 
 
 

 
I Gaaser var der forhen ingen selvejere. Alle gårde og huse var efter 
1536 ejet af enten ’Kronen’ eller ’Adelen’, - ’Kirken’ – dvs.  Vitskøl 
Kloster – var før Reformationen største ejendomsbesidder på denne 
egn, men disse besiddelser konfiskeredes herefter af Kronen.. 
Kronens ejendomme hørte under lensmanden på Aalborghus og 
mange af de adelige ejeres godser lå langt væk, - de var såkaldt 
strøgods. 
 
Kommissionsmatriklen af 1662 (Rigsarkivet 311,89, side 100) 
Her oplyses at ejeren af Aagaard er welbyrdige Idde Lindenow til 
Wraae, der i Gaaser også ejer ’Store Toftegaard’ (matr. 12a). 
 

Denne Idde Hansdatter Lindenow var datter af den store godssamler Hans Lindenow til 
Hundslund Kloster (Dronninglund). Hun var gift med Steen Beck. 
 

 
1662.  Fæsteren hed Peder Andersen, og gården betegnedes som en halvgård. 
Hartkornet var 6-0-0-0, der er det næsthøjeste i landsbyen. Udsæd: Rug 0 tdr., Byg 6 tdr. 
og Havre 1 td. Høhøsten er 24 læs. Stedet vurderedes som ’ved magt, - dvs. velholdt. 
 
 

1664   Amtsstuematriklen (nr. 1833A) 
 Ingen ændringer af ejer, fæster og hartkorn for Aagaard. Idde Lindenow har nu også købt 
Lille Toftegaard (matr. 13a) med 5 tdr. hartkorn. Fæsteren hed her Matz Sørensen og 
stedet benævntes -et bol. 
 

1683   Specification på bøndernes navne udi Gaase Bye 
Fæsteren i Aagaard hedder nu Tommes Pedersen, - måske søn af den gamle fæster Peder 
Andersen. Gården er stadig under Wraae Gods, men ejeren hedder nu Kirstine Beck 
(datter af Idde Lindenow og Steen Beck) 
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1688    Landmålings matriklen, -Christian den V’s matrikel. 
Alle landsbyens jorde er nu blevet målt op og vurderet. 

 
 
I 1688 er Tommes Pedersen stadig fæster på gården, men 
hartkornet er nu sat ned fra 6/0/0/0 til 2/0/1/1. 
 
Markbogen oplyser, at gårdens agre er fordelt på 2 marker. 
 
Mark nr. 7, ’Maaens Have’. 
 ager 21 – 35, middelmådig byg jord af muld og sand. 
ager 36 – 39, ringe byg jord af mere sand end muld. Dyrkes 3 
år og hviler 2 år. 1. år med byg og 2 + 3 med havre. 
 
Mark nr. 8, ’Wester Gaasemarks agre. 
ager 27 – 36, middelmådig byg jord af sand og muld. 
 
 
 

 
 
 

1716 
I dette år begynder kronen at sælge ud af sit ryttergods i Gaaser, og Jens Clausen på Østerå 
begynder sine opkøb af fæstegods, der i løbet af 1700 tallet gør Østerå til ejer af de fleste 
ejendomme i landsbyen.  
Aagaard forbliver dog under Wraa indtil 1798, hvor også denne gård kommer under 
Østerå. 
 

1720 & 1724 
Kronen sælger yderligere ud af sit ryttergods, og i 1724 køber både Wraa og Langholt 
ejendomme. Aagaard forbliver under Wraa, - men fæsteren hedder nu Niels Sørensen. 
 

1769 
Wraa har nu solgt de fleste af sine ejendomme i Gaaser til Østeraa, og har kun beholdt 
Aagaard og Vester Toftegaard. 
Fæsteren i Aagaard hedder nu Poul Pedersen, - hartkornet er stadig 2/0/1/1 
 

1776 
Fæsteren hedder nu Poul Poulsen, - søn af Poul Pedersen 

 
 
 

Landsbyen Gaaser som den 
må have set ud i slutningen 
af 1700 tallet med det gamle 
vadested over åen og 
alfarvejen videre mod vest 
over Skrold til Gandrup. 
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Folketælling 1787 
Familie nr. 7, Aagaard 
Poul Poulsen, husbond, 36 år, gift 1. gang. Bonde og gårdboer 
Margrethe Christensdatter, madmoder, 56 år, gift 2. gang. (Hun var tidligere gift med Søren Christensen) 
Peder Sørensen, hendes barn af 1. ægteskab, 23 år og ugift. 
Bertel Sørensen, hendes barn af 1. ægteskab, 16 år. 
Margrethe Thomasdatter, tjenestepige, 21 år, ugift. 

 
 
 

1797 
 

 

Det var året for udskiftningen i 
Gaaser, og det må have været en 
vældig omvæltning for bønderne, 
hvis liv i århundreder havde været 
styret af fællesskabet. De fleste 
beslutninger skulle tages efter 
gammel sædvane i fællesskab på 
bytinget under træet ved dammen, 
der i Gaaser lå lidt nord for 
Mellergårdene. 
Her havde hver gårdmand sin egen 
sten og her bestemte man i 
fællesskab dagen for markfredens 

begyndelse, såning, høst og ’opgivelse af ævred’, - dvs. markfredstidens afslutning, hvor 
man fjernede alle hegn og lod kreaturerne frit græsse på stubmarken. 
Som regel blev halsen ved et sådant møde også skyllet grundigt, og folk i Gaaser har altid 
siden haft ry for at være tørstige. 
Oldermanden, der i Gaaser blev benævnt grandefoged, havde en stok, hvori hver mand 
havde et felt, og hvis man havde forbrudt sig mod reglerne f. eks ved at komme for sent, 
ved helt at udeblive eller ved at møde beruset, så blev der skåret et mærke i stokken. Der 
blev også givet bøder, hvis man ikke passede sine gærder, så ens køer løb ind på 
kornmarken. 
Når man var ’ved pinds ende’, skulle der betales bøder, der i gammel tid ofte bestod af øl 
til granderne. Hvervet som grandefoged var ikke populært og gik på omgang mellem 
gårdmændene. 
Gaasers sidste grandefoged var Niels Mann i Søndergaard, der varetog opgaven med at 
administrere Gåsehaven, der var landsbyens sidste fællesjord. 
 
Dyrkningsfællesskabet betød, at man passede sine egne agre, men da disse lå så 
indflettede, at man var nødt til at færdes over andres agre for at komme til sine egne, så 
måtte pasningen foregå i en rytme, der passede i fællesskabet. 
 
 

Udskiftningen i Gaaser 
Gaaser ligger på gammel havbund og er en ’rækkelandsby’. Den ligger på en ’rimme’, dvs. 
en gammel revle med lavere terræn ned mod fjorden og igen lavere mod nord i Tøjreeng 
og eng (en ’dobbe’), indtil man kommer til ’Diget’ og Holtet, der ligger på den næste 
rimme. Længere mod nord kommer den næste ’dobbe’, - Gaaser Kær/ Fædrift. 
 
Der skete flere ting i den sidste tid omkring udskiftningen. Aagaard havde skiftet både 
ejer og fæster, og hartkornet var kortvarigt forhøjet til 2/4/1/1. 
Den nye ejer (1798) er Østeraagaard Hovedgaard, og fæsteren hedder nu Ove Nielsen. 
 
Inden udskiftningen var alle 3 Toftegårde (matriklerne 12, 13 og 14), Ravnsgaard (m. 16) 
og et hus i ’Byen’ (m. 58) købt til selveje. 
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For at gøre udskiftningen lettere blev alle gårde (over 1 td. Hartkorn), der var under 
Østeraagaard egaliserede, dvs. de blev alle gjort lige store, - ikke helt arealmæssigt, men i 
værdi. De fik herefter alle hartkornet 1/7/2/0. 
Husmandsstederne blev ved med at være lidt forskellige, - men de var meget små. 
 

 
De gamle markskel blev nu fjernet, og al Gaaser 
jord, der tidligere havde været fordelt på 13 
marker og ’haver’, - den største var Gaasermark 
med 316 agre, en del mindre og nogle meget små 
med kun få agre, blev nu inddelt i 5 forskellige 
blokke efter beliggenhed og type. 
 
Ved fordelingen søgte man så godt som muligt at 
tildele hver gård et stykke af hver blok. 
1 
Området mellem den nye vej og fjorden, - kaldet 
’Maaen’, det var strandeng og enkelte stykker 
dyrket jord. 
 
2 
Marken nord for vejen, der lå lidt højere. 
 
3 
Den lidt lavere liggende ’Tyringen’. (Tøjreengen) 
 
4 
Det store, lave og våde engområde, der mod nord 
støder mod ’Diget’ ved Holtet. Her lå også i gamle 
dage ’Gåsehaven’ med en lille dam, hvor både 
gårdmænd og husmænd havde andele, - dog ikke 
lige store. Det blev Gaasers sidste fællesjord, og 
derfor blev Gaaser ved med at have en 
grandefoged. 
 
5 
Gaaser Kær / ’Gaaser Fædrift’, der var det gamle 
overdrev nord for Holtet. 
 
I den vestligste ende af engen var landsbyens 
fælled, hvortil 2 gårde straks blev udflyttet, - 
’Fælledgården(15) og ’Brogården(18), og vest for 
Gaaser å kom udflyttergården ’Vestergaard (19). 
 
De røde felter på kortet til venstre markerer 
Aagaards tildeling af jord ved udskiftningen. 
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Folketælling 1801 
Familie nr. 13 
Ove Nielsen, mand, 62 år, 2. ægteskab, bonde og gårdboer 
Else Andersdatter, hans kone, 43 år, 1. ægteskab 
Jens Ovesen, hans barn af 1. ægteskab, 19 år, ugift 
Birgitte Ovesdatter, barn af 1. ægteskab, 14 år 
Bodil Ovesdatter, barn af 2. ægteskab, 3 år 
Ane Ovesdatter, barn af 2. ægteskab, 2 år 
Mariane Andersdatter, tjenestepige, 21 år, ugift 
 

Folketælling 1834 
Familie nr. 15 
Christen Knudsen, 51 år, gift, gårdmand 
Else Andersdatter, 74 år, gift, hans kone (tidligere gift med Ove Nielsen) 
Ellen Marie Christensdatter, 20 år, ugift, plejedatter 
Jens Larsen, 40 år, ugift, tjenestekarl 
 

Folketælling 1840 
Familie nr. 23 
Søren Jensen, 44 år, gift, gårdmand 
Johanne Christensdatter, 44 år, gift, hans kone 
Christen, 16 år, deres barn 
Else, 15 år, deres barn 
Christen Bertelsen, 79 år, enkemand, konens fader 
Else Andersdatter,81 år, enke, aftægtskone (havde været gift med de 2 tidligere fæstere) 
 

Folketælling 1845 
Familie nr. 24 
Johanne Christensdatter,49 år, enke, V. Hassing, gårdkone (enke efter Søren Jensen og så Søren Iversen) 
Chresten Sørensen,22 år, gift, V. Hass., hendes barn (med Søren Jensen) 
Else Marie Sørensdatter,20 år, ugift, V. Hass. Hendes barn ( med Søren Jensen) 
Christen Bertelsen, 84 år, enkemand, i sognet, hendes fader, som hun forsørger 
Jacob Svendsen,22 år, ugift, i sognet, tjenestekarl 
Maren Christensdatter, 32 år, ugift, Horsens, inderste ( til leje) 
Marie Nielsdatter, 3 år, V. Hass., hendes barn 
 

Folketælling 1850 
Familie nr. 23 ( ny familie der kommer fra ’Vesterladen’ i Stae, de tog siden navnet ’Laden’ ) 
Jens Pedersen,50 år, gift, Horsens, gårdmand (gårdens hartkorn er ændret siden udskiftningen 3/1/0/1 ¾ ) 
Maren Jeppesdatter, 49 år, gift, Horsens, hans kone 
Christen Sørensen, 33 år, gift, V. Hass., svigersøn, hjemsendt soldat (3 års krigen 1848 – 1850) søn af Søren Jensen? 
Else Katrine Jensdatter,26 år, gift, Horsens, hans kone 
Lars Peter Jensen, 24 år, ugift,  Horsens, husfaderens øvrige børn 
Mette Jensdatter, 16 år,                        ”                     ”                         ” 
Gjertrud Johanne Jensdatter, 13 år, ”                    ”                         ” 
Jensine Jensdatter, 7 år,                         ”                    ”                         ” 
 
 
 

Tiden efter Napoleonskrigenes afslutning i begyndelsen af 1800 tallet, hvor Danmark var 
endt på den forkerte side med tabet af Norge, statsbankerot, landbrugskrise og mange 
andre besværligheder til følge, var meget hård for Danmark. 
 
Mange store gårde kom i vanskeligheder, - her iblandt også den lokale hovedgård, 
Østeraa, der nu begyndte at sælge fæstegodset fra. 
Det var en tid med store muligheder for spekulanter, og der blev handlet livligt, og mange 
ejendomsslagtere så deres chance til at gøre store forretninger. 
En af disse ’forretningsmænd’, hvis navn ofte dukker op i denne tid, er Jacob Albert 
Wesenberg, der var fuldmægtig på Aalborg Amtsstue, og hvis fader på samme tid var 
justitsråd og amtsforvalter. Han blev efter faderens død selv konstitueret som 
amtsforvalter i 1838. 
 
Først blev Østeraagaards fæstegårde efterhånden afviklet til selveje, derefter blev skoven 
solgt fra, og i 1928 var det endelig slut med selve hovedgården, der blev opsplittet i 
husmandsbrug. 
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1848    ’Laden familien’ kommer til Gaaser   
              

 

1. januar  1848 kom en ny familie til Gaaser. 
Den kom fra gården ’Vesterladen’ syd for Stae. 
Den nye mand hed Jens Pedersen, der i 
landsbyen fik tilnavnet ’Laden’ efter 
hjemstavnen. 
Gården, han forlod, var stor, med 
malkebesætning og eget gårdmejeri, så det kan 
undre, hvad der fik ham til at skifte til de noget 
mindre forhold på Aagaard i Gaaser. Var han 
selv klemt økonomisk, eller var der andre 
grunde til skiftet? 
Jens Pedersen havde haft gården siden 1821, 
da han 1. juli giftede sig med datteren 

Margrethe Jepsdatter (19 år). Han er født i Lyngdrup i år 1800 og var 21 år gammel ved 
brylluppet. 
I folketællingen fra 1850 står der, at hans svigersøn, der er hjemsendt soldat, hedder 
Christen Sørensen. Kan det være det samme Christen Sørensen, der i 1845 er opført som 
søn på Aagaard? Alderen passer ikke helt. 
 
Handelen mellem Jens Pedersen Laden og Jacob Albert Wesenberg var et mageskifte, der 
betød, at Wesenberg overtog Vesterladen og bosatte sig der. Han overtog også Jens 
Pedersens kontrakt med mejeriforpagteren her. 
 
Wesenberg havde på det tidspunkt 3 Gaaser ejendomme på hånden, som han havde købt 
fra Østeraagaard. Det var matriklerne 23 og 25 i Gaaser samt nr. 10 på Holtet (Haven). 
Disse 3 ejendomme samt et kontant beløb på 4000 Rigsdaler var bytteprisen. 

 
 
 

Jens Pedersen Ladens mageskifteskøde 
 
Kær- Hvetbo Herredsfoged, skøde- og Panteprotokol, pantebog 13, 1847 – 1852 
Kær Herred, Aalborg Amt 
Nørresundby Byfoged – Kær Herredsfoged 

 
Side 31 / 624 

Udskrift efter bedste 
evne af mageskifte 

kontrakten. 
 
Vi underskrevne, jeg gårdejer 

Jens Pedersen i Vesterladen på 

den ene side, og jeg Jacob 

Wesenberg, fuldmægtig ved 

Aalborg Amtsstue på den anden 

side, tilstår herved, at vi har 

oprettet følgende mageskifte 

kontrakt. 

 

A.  Jeg , Jens Pedersen, 

forpligter mig og mine arvinger 

ved denne kontrakt at 

mageskifte og overdrage hr. 

amtsstue fuldmægtig Jacob Wesenberg eller arvinger min hidtil ………  og  

iboende gård, Vesterladen kaldet,  i Horsens sogn, Kjær Herred med 
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bygninger og tilliggende jorder …….. af hartkorn efter gl. matrikel 7 

tdr., 6 skp. 2fjd., men efter nye matrikel gammelskat 53 .. 37 ..  og 

hartkorn ager og eng uprivilegeret 8tdr. 7skp. 2 ½  alb  med den 

rettighed til ………. Som jeg er i besiddelse af, den i jorden nedlagte 

vintersæd samt gødning og det foder, som ved min tiltrædelse den 1. 

Maj 1848 måtte blive i behold, og endvidere cirka 45 tdr. sædekorn, 

som jeg besørger forsvarligt nedlagt, såvidt vinteren og vejret 

tillader, at dette kan ske inden 1. Maj, samt 10 tdr. god sædebyg og 

15 tdr. rug og 12 tdr. byg  …. Og godt til fødekorn og 15 tdr. havre 

til hestenes føde.  Fremdeles overlades hr. Wesenberg følgende af min 

ved gården herværende beholdningsdele og ….. , navnlig alle 

mejeriredskaber og inventarium, for så vidt de er mig tilhørende.  3 

gode folkesenge, 3 beslagne arbejdsvogne med møgfjeller, 2 harver med 

jerntænder, 2 plove med tilbehør, 1 hjulbøre, den største slibesten 

med trug, vandtrugene, 2 sæt arbejdsseler, hvert til 2 heste, alle i 

gården værende kakelovne, grubekedler i mejeriet, samt all ….  Og 

nagelfaste genstande, og bordet i folkestuen derunder indbefattet i 

……          32 køer og 2 kalve, 1 sort hoppe, 1 rødblisset hoppe 1  

…. Hoppe, 1 do hest, 1   …. 3 års hest, et brunt føl   hvorimod jeg 

forbeholder mig som denne handel uvedkommende 2  3 års nyskårne 

heste, 1 rød hoppe, 1 3 års brun plag, hele fårebesætningen, de i det 

østre hus stående 11 køer og 1 tyr, svinet, alt mit indbo og udbo, 

samt mit øvrige løsøre, som ikke foran udtrykkeligt er nævnt som 

Wesenberg overladte. De Wesenberg overladte vogne udtages således, at 

jeg først tager min rejsevogn, hvorefter Wesenberg tager en vogn. Jeg 

ejer og har fremdeles hver af …….  Hver anden vogn, indtil Wesenberg  

beholder i alt 3 vogne. 

 

B.   Jeg, fuldmægtig Wesenberg, forpligter derimod mig og mine 

arvinger til at mageskifte og overdrage hr. Jens Pedersen eller 

arvinger for ovennævnte hans gård og ejendomme, samt besætnings- og 

inventariedele, følgende mig tilhørende ejendomme,  nemlig:- 

a)  Stedet som kaldes nr. 10a i Øster Hassing sogn, der for tiden er 

bortfæstet til Chr. Thomsens enke med bygninger og ejendomme af 

hartkorn efter gl. matrikel 6 skp., men efter nye matrikel gammelskat 

5 Rdl. 12 Sk. Og hartkorn ager og eng upriviligeret 1 td. 2 skp. 2 

fjd. 2 ¼  alb.  Samt den besætning som fæstersken er overleveret og 

skal tilsvare husbonden og dette steds anpart konge og korntiende. 

 

b)  Gården, matr. 25, i Gaaser Bye, Øster Hassing sogn, som for tiden 

er bortfæstet til Jacob Jensens enke med bygninger og ejendomme af 

hartkorn efter gammel matrikel 1 td. 7 skp. 2 fjd., men efter nye 

matrikel for gammelskat 13 Rdl. 23 Sk., og nyt hartkorn ager og eng 

uprivilegeret   3 tdr. 2 Skp. 0 fjd. 1 ¼  alb. Og den besætning, som 

fæstersker er overleveret og skal tilstå husbonden, samt denne gårds 

anpart i konge- og korntiende. 

 

c)  Gården  matr. 23 i Gaaser by, Øster Hassing sogn, forhen 

tilhørende Søren Iversens enke med bygninger og jordejendomme af 

hartkorn efter gammel matrikel 1 td. 7 skp. 2 fjk., men efter nye 

matrikel gammelskat 12 Rdl. 76 Sk. Og hartkorn ager og eng 

uprivilliggeret  3 tdr. – 1 fjk. ½ album og anpart konge- og 

korntiende, og den i jorden nedlagte vintersæd, samt den ved gården 

værende gjødskning, det foder, som ved min fratrædelse den 1. Maj 

1848 måtte blive i behold, den fornødne sædehavre, som jeg besørger 

forsvarligt  sået og nedlagt, for så vidt vinter og vejret tillader 

at dette kan ske inden næste 1. Maj.  5 tdr. havre til foder til 

hestene, 5 tdr. godt sædebyg og 6 tdr. rug og 6 tdr. byg ….. og godt 

fødekorn, samt en jernbilæggerovn til værdien 16 Rdl., den i gården 

værende grubekedel, eller en anden af samme størrelse og godhed, men 

i øvrigt følger ingen besætning eller anden løsøre med denne ejendom 
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uden hvad som hører til bygningerne og mur- og nagelfaste befindes; - 

hvorfor benævnes, at en derværende kakelovn tilhører Thomas Klem i 

Gaaser. 

Og foruden foran under a, b, c, nævnte ejendomme, som jeg frigør for 

enhver lovfæstelse med undtagelse af fæsterettigheden på de 2 første 

anførte, betaler jeg Jens Pedersen i bytte 4000 Rdl,- siger fire 

tusinde Rigsdaler, hvoraf de 1200 indbetales kontant i juni termin 

1848 uden renter, hvorimod jeg for de øvrige 2800 Rdl. indfrier Jens 

Pedersens forskrivning for en lignende kapital af ……..  Lang 

Legatmidler med 1. Prioritet i Vesterladen med ejendommen, og 

forventer samme fra juni termin 1848 og i fremtiden, hvorimod Jens 

Pedersen  …… ligeledes frigør denne gård for andre prioriteter og 

forhæftelser, og overdragelsen og mageskiftet sker i øvrigt på 

følgende vilkår. 

 

1)  Samtlige ejendomme afhændes og overdrages i den stand de nu 

befindes og med de samme rettigheder, byrder og forpligtigelser, 

almindelige og …. Hvormed vi hidtil have ejet og besiddet samme efter 

ihænde havende  skøder og adkomster. 

 

2)  Ligesom fuldmægtig Wesenberg  tilpligtes at holde sig den imellem 

Jens Pedersen og mejeriforpagter Henrik Worm, en mejerist ved 

Vesterladen, indgåede forpagtningskontrakt, som overdrages Wesenberg, 

i alle dele efterrettelig,  imod at han indtræder i de ejeren 

erhvervede rettigheder fra 1. Maj at regne. Således er Jens Pedersen 

også pligtig at respektere de Christen Thomsens enke og Jacob Jensens 

enke meddelte fæstebreve, der ligeledes overleveres Jens Pedersen 

imod at nyde de husbonden derefter tilkommende rettigheder, og 

navnlig oppebærer han den for det løbende år udredede til Mortensdag 

1848 forfaldne landgilde.  – De 125 Rdl. som mejeriforpagteren har 

deponeret til sikkerhed for forpagtningsafgiften overleverer jeg, 

Jens Pedersen, til Wesenberg i juni termin næste år, for i sin tid at  

…… mod forpagtningen. 

 

3)  De følgende ejendomme står fra dato for de nye køberes eller 

ejeres regning og risiko i ulykkestilfælde, hvorved de i så fald 

oppebærer forsikringssummen. 

 

4)  Ejendommenes fra- og tiltrædelse står derimod som meldt til næste 

1. Maj,, og sælgeren bestyrer ejendommen og besørger alt  

forårsarbejdet  indtil den dag ligeså godt og forsvarligt som hidtil, 

eller som det var deres eget. 

 

5)  Alle skatter og …. Afgifter og byrder og hvad man nævne kan 

betaler enhver af os af de fratrædende ejendomme indtil næste 1. Maj, 

eller med andre ord – af skatter og afgifter af Vesterladen betaler 

jeg Jens Pedersen de  2/3  dele, ligesom jeg Wesenberg  de 2/3 dele  

af skatter og afgifter af gården nr. 23 i Gaaser for første ½ år 

1848, hvorimod de nye ejere tilsvarer og udreder sammen i fremtiden, 

hvorfor bemærkes; at 1/6 del af bankhæftelsen er indfriet ……..   ….. 

er afhændet og de nye ejere uvedkommende. 

 

6)  Samtlige i anledning af denne handel og dette mageskifte og  ……..    

…..  flydende omkostninger, såvel til denne kontrakt som mageskifte 

brevenes udstedelse, hvilke bliver at indtræde næste juni termin 1848 

– og disse dokumenters tinglæsning, samt ½ års kontoafgift af den 

kontante pengesum, der betales i bytte,- udreder og betaler jeg, 

Wesenberg, uden udgift for Jens Pedersen. 

For det …… skyld anmærkes:  At de ejendomme jeg, Wesenberg, 

overdrager til Jens Pedersen ansættes til en værdi af 5200 Rdl, som 
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tillagt den sum, som jeg Pedersen skal have i bytte på Vesterladen, 

4000 Rdl., udgør den 1ste ejendoms værdi  9200 Rdl. 

Således er denne kontrakt afsluttet og bekræftes med vore hænders 

underskrift i 2 vidners nærværelse. 

Skrevet i Aalborg den 31. December 1847. Jens Pedersen, J. Wesenberg. 

Til vitterlighed: N. Ostenfeld, J. Hougaard. 

Læst inden Kjær Herreds Ret Fredagen 7. Januar 1848, og derefter 

indført i Skøde- og Pantebogen nr. 13, Fol 28. 

En bemærkning tilsidst: Nr. 23 mangler et tinglyst skøde til  

fuldmægtig Wesenberg. 

 

 

 
 

På kortet til venstre ses de 3 ejendomme,- m. 23 med rødt, m. 25 med grønt og Haven med 
gult. 
 
Haven på Holtet var bortfæstet til Chresten Thomsens enke, og matr. 25 i Gaaser var 
bortfæstet til Jacob Jensens enke, og disse fæstekontrakter måtte Jens Pedersen Laden 

respektere, og derfor blev hans fremtidige 
bopæl gården Aagaard, der stod ledig, - 
nuværende Sønderskovvej 201. 
 
Folketælling 1855 
Familie nr. 24 
Jens Pedersen Laden, 54, gift, Horsens, gårdmand 
Margrethe Jepsen, 53, gift, Horsens, hans kone 
Lars Peter Jensen, 29, ugift, deres barn 
Johanne Marie Jensen, 19, Horsens, deres barn 
Gjertrud Johanne Jensen, 18, Horsens, deres barn 
Jensine Johanne Jensen, 12, Horsens, deres barn 
 
 
 
 
 
 
 

Stuehuset byggedes i 1855, og 
allerede i 1858 begyndte Jens 
Pedersen Laden at sælge ud af 
sine spredte marker. 
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23b, en parcel, skøde af Jens Pedersen til Jørgen Chr. Jensen, dat. 7. dec. 1858, læst 4. febr. 1859 (Skipper Jørgen 
i matr. 43). Skifter ejer flere gange og ender  23/6 1899 hos Chr. Martinus Nielsen Mann i Søndergaard, m. 26. 
Parcellen lå ned mod fjorden sydøst for den gamle skole. 
 

23c, en parcel med bygning, skøde af Jens Pedersen til Jens Olsen, dat. 17. dec. 1858, læst 4. febr. 1859.  Det var 
Aagaards Tyring. Jens Olsen og hans hustru Johanne Marie Olesdatter drev her i nogle år deres husmandssted 
indtil det i 1888 blev solgt til Øster Toftegaard. Jens og Johanne Marie blev boende, og deres mad blev bragt fra 
Ø.T., betalt af kommunen (fortalt af Marie Myhren). 
Lærer Kjær nævner i sin artikel om Gaaser skoles 200 års jubilæum, at den nye skole blev bygget nord for 
fattiggården. Det var nok det lille husmandssted 23c. Bygningerne er senere nedrevet, men der står nogle træer 
tilbage på stedet. 
 

23d, en parcel med bygning, skøde af Jens Pedersen til Lars Peter Jensen, dat. 7. dec. 1858, læst 4. febr. 1859. 
Aagaards andel af Gaaser Kær på Holtet. Handles mange gange og ender 28/3 1919 hos Søren Peter Bengtson på 
Holtet. 
 

23e, en parcel, handles mange gange og ender 18/6 1918 hos Søren Peter Bengtson på Holtet. 
 

23f, solgt til Øster Toftegaard, der også tidligere havde købt 23c. 
 

23g, en parcel vest for åen, skøde af Jens Pedersen til Anders Jensen, dat. 11/7, læst 14/12 1860. Parcellen 
hører nu til Sandagergaard. Just Johannes Justesen skøde af Anders Chr. Justesen, læst 25/8 1928. 
 
23h, ?? 
23i, Kirken, Sønderskovvej 234 (1903) 
En del senere handeler 
23j & k. ??? 
23 L,  Kirkely, Sønderskovvej  232 
23m, Villa Ravn, Sønderskovvej 228. 
 
 

Folketælling 1860 
Familie nr. 9 
Jens Pedersen, 60, gift, Horsens, lever af sin gård 
Margrethe Jepsdatter, 59, gift, Horsens, hans kone 
Gjertrud Johanne, 23, ugift, Horsens, deres datter 
Jensine Johanne, 17, Horsens, deres datter 
 
 

I 1867 og 1868 frasælger Jens Pedersen igen nogle parceller 
inden ejendommen overgår til svigersønnen Lars Larsen. 
 
25b, Den anden gårds engparcel frasælges. Skøde af Jens Pedersen til Niels Peter Mathiesen (’Skov Niels Peter’) i 
Holmsminde 33a. Dat. 5. dec., læst 20. dec. 1867. 
 

25c, den anden gårds nordlige kærlodsparcel på Holtet.Danner sammen med matr. 26c,26b, 23e og 31b gården 
’Nordkær’ på Holtet. 
 

25c, Niels Peter Jensen, skøde af Jens Pedersen, dat.5. dec. 1867, lyst 24. april 1868. 
 

25d, Den anden gårds sydlige kærparcel på Holtet. Niels Peter Jensen, skøde af  Jens Pedersen dat. 5. dec. Lyst 
24. april 1868. 
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1868.  Gården skifter ejer 
 
Peder Chr. Larsen (søn af Lars Larsen i ’Lille Starbæk på Holtet) 
Skøde af Jens Pedersen til svigersønnen Peder Chr. Larsen, dat. 1. maj, læst 29. maj 1868 
 
Folketælling 1870 
Familie nr. 17 
Peder Chr. Larsen (Laden), 23, gift i sognet, gårdejer ( fra Lille Starbæk på Holtet) 
Jensine Johanne Jensen,26, gift, Horsens, hans kone (datter fra gården) 
Jens Laurids Larsen, 1, i sognet, deres barn (han startede købmandsbutikken i Gaaser) 
Hans Chr. Larsen, 20, ugift, i sognet, tjenestekarl 
Niels Nielsen, 16, i sognet, tjenestekarl 
Inger Kirstine Bertelsen, 21, ugift, Horsens, tjenestepige 
Louise Jensen, 18, ugift, Horsens, tjenestepige 
Mette Hansen, 9, i sognet, husmoders søsterdatter, plejebarn 
 
Jens Pedersen Laden, 70, enkemand, Horsens, aftægtsmand (han boede i nr. 25, der nu er aftægtsbolig) 
Margrethe Andersen,60, enke, Hammer, husholderske 
 

1880,  Hestestald bygges 
 
Folketælling 1880 
Familie nr. 43 
Peder Chr. Larsen, 33 år, gift, i sognet, gårdejer 
Jensine Johanne f. Jensen,36 år, gift, i sognet, hans kone 
Jens Laurids Larsen, 10 år, i sognet, deres søn (byggede ’Vestre Købmandsgård) 
Kirsten Margrethe Larsen, 8 år, i sognet, deres datter, senere gift med Steffen Jørgen Thomsen Koch i Mellergård. 
Lars Chr. Larsen,7 år, i sognet, deres søn (overtager senere hjemmet) 
Jens Peter Larsen, 1 år, i sognet, deres søn 
 
Tjenestefolkene boede i stuehuset til matr. 25, der tjente som aftægtshus for gården. 
Peder Christensen, 19 år, ugift, V. Hassing, tjenestekarl 
Anders Peder Pedersen, 17 år, i sognet, tjenestekarl 
Mette Johanne Hansen,19 år, ugift, i sognet, tjenestepige 
Larsine Christensen,18 år, V. Hassing, tjenestepige 
 

Folketælling 1890 
Familie nr. 53 
Peder Chr. Larsen, 43 år, gift, Holtet, gårdejer 
Jensine Johanne Jensen,46 år, gift, Horsens, hans kone 
Jens Laurids Larsen, 20 år, ugift, Gaaser, deres søn 
Lars Chr. Larsen, 17 år, Gaaser, deres søn 
Andreas Christensen, 7 år, Horsens, plejebarn 
Jens Jensen, 16 år, Gandrup, tyende 
Gregersine Johanne Jensen, 23 år, ugift, Ulsted, tyende 
Christian Sørensen, 72 år, enkemand, V. Hassing, logerende, partikulier ( i aftægtshuset) 
 

Folketælling 1901 
Familie nr. 36 
Peder Chr. Larsen, f. 9/7 1846, gift, Ø. Hassing, gårdejer (gift 1866) 
Jensine Johanne Jensen, f. 19/9 1843, gift, Horsens, hans kone 
Marie Nielsen, f. 8/12 1888, V. Hassing, tjenestepige 
Kirstine Hansen, f. 9/1 1879, ugift, Mou, tjenestepige 
Johan Chr. Jensen,f. 12/8 1882, Horsens, tjenestekarl 
Otto Jensen, f. 14/9. 1886,Ø. Hassing, tjenestekarl 
Kristian Sørensen, f. 13/9 1817, enkemand, V. Hassing, slægtning, aftægtsmand, gift 1849, enkemand 1886 
 

Folketælling 1906     Familiens efternavn er nu officielt ændret til ’Laden’. 
Familie nr. 25 
Peder Chr. Larsen Laden, gift, f. 9/7. 1846, husfader & gårdejer 
Jensine Johanne Larsen Laden, gift, f. 19/9 1843, husmoder 
Chr. Sørensen, enkemand, f. 13/9 1817, aftægtsmand. Flyttet ind hos familien. Aftægtshuset udlejet. 
Peder Chr. Jensen, ugift, f. 19/5 1886, tjenestekarl 
Niels Peter Hemmingsen, f. 3/8. 1888, tjenestekarl 
Johanne Thomsen, ugift, f. 21/7 1880, tjenestepige 
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1906    Gården skifter ejer 
Lars Chr. Larsen Laden ( ’Las Låen’) får skøde af sin far, Peder Chr. Larsen Laden ( ’Per 
Låen’), dat. 18. dec. 1906, læst 11. jan. 1907. 
Lars og hans kone Johanne havde først boet i ’Slottet’ (m. 46), - et meget lille hus, der lå 
ved åen lige nord for Aagaards stuehus. I 1901 købte de nabostedet, matr. 24. I 1903 
mageskiftede de med tømrer Mathis Chr. Gade og kom til Vibholt på Skiveren. Mathis 
pillede møllen på Viobholt ned og tog den med til det nye sted i Gaaser, hvor den blev sat 
op på taget. 
Johanne var datter af Simon Jensen ’Folden’ og hustru Jensine Margrethe Olsen i Gaaser 
(matr. 31a). Faderen kom fra gården ’Folden’ i Horsens, f. 1/7 1814, død i Gaaser 15/7 
1893. 

 

Stuehuset set fra syd ca. 1910.  Personerne på billedet er:        
 Lars Laden & Johanne med børnene Simonia Johanne, Julia Kirstine, Jenny Thomine og 
Helga Elise. 
Træerne står endnu  foran stuehuset, der også står endnu i 2021.  
Besætning omkring 1910 bestod af 4 heste, 12 køer, 15 ungkreaturer, 25 svin og 3 får. 
Opdyrket areal var 40 tdr. land. 
Den gamle lade blev bygget i 1910. 
 
Folketælling 1911 
Familie nr. 50 
Lars Chr. Laden, 16/9 1872, gift, Ø. Hassing, husfader og landbruger 
Johanne Laden, 19/8 1868, gift, Ø. Hassing, husmoder 
Regine Petrine Laden, 25/7 1898, Ø. Hassing, barn 
Simonia Johanne Laden, 22/11 1899, Ø. Hassing, barn 
Julia Kristine Laden, 22/12 1900, Ø. Hassing, barn 
Jenny Thomine Laden, 6/12 1902, Ø. Hassing, barn 
Ejner Emil Laden, 6/2 1904, Ø. Hassing, barn 
Helga Elise Laden, 2/9 1907, Ø. Hassing, barn 
Karoline Jensen, 15/4 1891, ugift, Dronninglund, tjenestepige,- i 1910 fra Ulsted. 
Peder Chr. Larsen Laden, 9/7 1846, gift, Ø. Hassing, husfader & partikulier i aftægtshuset matr. 25a. 
Jensine Johanne Larsen Laden, 19/9 1843, gift, Horsens, Husmoder. 
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’Skrydstegning’ fra 1918 
 
 
 
 
 
 

 
 
Folketælling 1916 
Familie nr. 42 
Lars Chr. Larsen Laden, gift, 16/9 1872, gårdejer, landbrug, indkomst 1.100 kr. formue 6.000 kr. skat 20,48 kr 
Gertrud Johanne Margrethe Laden, gift, f. 19/8 1868, husmoder 
Regine Petrine Laden, 25/7 1898, barn 
Julie Kristine Laden, 22/12 1900, barn 
Jenny Thomine Laden, 6/12 1902, barn 
Ejner Emil Laden, 6/2 1904, barn 
Helga Elise Laden, 2/9 1907, barn 
Hans Ejner Nielsen, 22/10 1898, tyende 
Ejler Henry Jul Simonsen, 13/12 1900, tyende 
 

Folketælling 1921 
Familie nr. 28 
Lars Laden, f. 16/9 1872, gift, Ø. Hassing, gårdejer og husfader 
Johanne Laden, f. 19/8 1868, Ø. Hassing, husmoder 
Johanne Laden, f. 22/11 1899, Ø. Hassing, barn 
Jenny Laden, f. 6/12 1902, Ø. Hassing barn 
Ejner Laden, f. 6/2 1904, Ø. Hassing, barn 
Helga Laden, f. 2/9 1907, Ø. Hassing, barn 
Ole Andersen, f. 5/3 1861, ugift, v. Hassing, tyende, landbrug        
 
 

Folketælling 1925 
Familie nr. 38 
Lars Chr. Laden, gift, 16/9 1872, Ø. Hassing, husfader, landbrug 
Johanne Jensine Laden, gift, 18/8 1868, Ø. Hassing, husmoder 
Helga Laden, ugift, 2/9 1907, Ø. Hassing, barn 
Jenny Laden, ugift, 6/12 1902, Ø. Hassing, barn 
Ejner Laden, ugift, 6/2 1904, Ø. Hassing, barn 
Theodor Pedersen, ugift, 4/8 1910, Hals, tjenestekarl 
 
Peder Chr. Larsen, enkemand, 9/7 1846, Ø. Hassing, husfader, lever af formue ( i aftægtshuset matr. 25) 
Kirsten Margrethe Koch, enke,3/8 1871, Ø. Hassing, datter (sønnen drak gården op- Mellergaard)  
 

Folketælling 1930 
Familie nr.20 
Lars Chr. Larsen Laden, gift 1893, f. 16/9 1872, husfader og gårdmand, indkomst 1.800, formue 0 
Gertrud Johanne Laden, gift 1893, f. 1978 1868,  husmoder 
Jenny Thomine Larsen, ugift, f. 6/12 1902, datter, indkomst 700 kr. 
Ejner Sørensen, ugift, 12/7 1907, tjenestekarl, - senere svigersøn. Indkomst 900 kr. 
Karl Johannes Ladefoged, ugift, 18/3 1914, tjenestedreng, indkomst 0 
Ester Elisabeth Sørensen,ugift, 18/1 1916, tjenestepige, indkomst 0 
 
Kirsten Margrethe Koch,enke, 3/8 1871, Partikulierske fra Mellergaard (husfaders søster) indkomst 600 kr, formue 15.000 kr. 
Steffen Koch, ugift, 3/6 1927,plejebarn (barnebarn) 
 

 

 
 

 
 

Anne Marie Larsen fra 32a & 
Helga Laden på deres 
konfirmationsdag 

Johanne Laden, 
g. Bastbjerg. 
 
Kom til 
Østergaard i 
Gaaser. 
 
Gaaser Engvej 
12 

Julie Laden 
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1943. 
Guldbryllup på 
Aagaard 
 
Lars Laden og hustruen 
Johanne blev gift den 27/ 10 
1893 og holdt guldbryllup på 
Aagaard i 1943, hvor de 
boede på aftægt på gården. 

 
 
 
 
Købmand Larsen i Gaaser 
har beskrevet et sølvbryllup 

i Gaaser, hvor der blev holdt 
16 taler, og hvor middagen 
derfor varede 5 ½  time. Jeg 
tror, det var festligheden her, 
han mente. 
 
I gamle dage kunne de fleste 

gaaserboer stå op og holde 
en tale, - det hørte med til 
god opdragelse indpodet 
dem af lærer Kjær,der på 
mange måder har præget en 
hel generation i landsbyen. 

 
Ved fest var gaaserboerne 
alle festklædte, og Klem fra 
Vestergaard kom i ’livkjole 
og laksko’. Det gik på tur at 
være ’skaffer’, og ved Ladens 
sølvbryllup var Klem blevet 
beruset og var faldet i 
grøften på vejen hjem ad 
Skroldvej og måtte hjælpes 
op af vennen ’Bette Anders’. 
 
Johanne kom fra matr. 31a    
(Sønderskovvej 175) 
Hun var datter af Simon 
Jensen ’Folden’. 
 
De unge mennesker startede 
i det lille sted ’Slottet’ og 
skiftede i 1901 til matr. 24e 
(Sønderskovvej 218). De 
mageskiftede i 1903 og kom 
til Vibholt og overtog 
derefter i 1906 hjemmet 
Aagaard. 
 
I 1946 frasælges husene til 
matr. 25 (Sønderskovvej 
199), der indtil da i mange år 
fungerede som gårdens 
aftægtsbolig. 
Denne ejendom blev købt af 
landsbyens nye smed, Sofus 
Hågensen, der her havde 
smedje til 1983. 
Herefter var matr. 25f et 
almindeligt hus. 
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1937, Gården skifter ejer 
Skøde af Lars Chr. Larsen Laden til svigersønnen Ejner Sørensen. 
Dateret 15. december 1937. 
 
Folketælling 1940 
Familie nr. 30 
Sørensen, Ejner, f. 12/7 1907, gift, gårdejer, fra Øster Brønderslev. Gift 7/2 1935 
Sørensen, Jenny Thomine,  f. 6/12 1902, husmoder, Ø.H. 
Sørensen, Per Laden, 7/11 1935, barn, Ø.H. 
Laden, Lars Kristian, 16/9 1872, gift, slægtning, Ø.H. (konens fader) 
Laden, Gertrud Johanne, 19/8 1868, gift, slægtning, Ø.H. (konens moder) begge aldersrentenydere.                           
G. 27/10 1893 
 
Koch, Kirsten Margrethe, f. 3/8 1871, enke, husmor, aldersrente (fra Mellergaard) 
Koch, Steffen, f. 3/6 1927, Ø.H. plejebarn (barnebarn) 
Sørensen, Niels Peter, 12/5 1874, ugift, logerende, invalidenyder, Dronninglund 
Kirsten Koch solgte kort tid efter aftægtsboligen, Sønderskovvej 199, matr. 25f, til Sofus Hågensen, der herefter 
indrettede sin nye landsby smedje her med Steffen Koch som lærling 

 
 
Jenny og Ejner Sørensen drev herefter gården som alsidigt 
landbrug med køer, grise og planteavl i 26 år. 
 
 
De fik kun et enkelt barn, - en søn Peer, der 
døde den 5. september 1941, da en 
gravsten på Gaaser kirkegård væltede over 
ham. Han var da 6 år gammel. 
 
 
 
Herefter adopterede de en anden dreng, - Kristian  
 

 
 
 
 
 

. 
Efter Jennys død solgte Ejner Sørensen ejendommen i 1963. Han byggede 
herefter et hus i Gaser, hvor han boede til sin død. 
Matr. 24 p, Sønderskovvej 226 
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1963  Gården skifter ejer 
Skøde fra Ejner Sørensen til Steen Smalbro fra Hjallerup 
8. november 1963 
 

 
Steen Smalbro 
f. 28. august 1937 i Hjallerup 
 
Ingeborg Smalbro 
f. 7. februar 1944 i Voer 
 
 
 
 

 
Steen og Ingeborg drev fra 1963 til 2011 Aagaard som alsidigt landbrug med planteavl, 
køer og grise. Inden Steen kom til Gaaser, havde han en baggrund som svinekonsulent. 
 
I mange år var Steen menighedsrådsformand, og Ingeborg var ringer og graver ved Gaaser 
Kirke. 
 

 
 
Familien Smalbro omkring 1986 
 
Bagerst fra venstre. 
Anne Marie Smalbro, f. 7/2 1966 i Gaaser 
Steen Smalbro, f. 28/8 1937 i Hjallerup 
 

Forrest fra venstre. 
Søren Steen Smalbro, f. 22/1 1965 i 
Gaaser 
Simon Steen Smalbro, f. 27/11 1983 i 
Gaaser 
Ingeborg Smalbro, f. Christensen 7/2 
1944 i Voer 
 
 
På billedet mangler datteren Tine 
Smalbro, f. 17/11 1968 i Gaaser. Hun 
omkom den 1/9 1982 i en tragisk ulykke i 
Gandrup, da hun og klassekammeraterne 
var på vej hjem fra et besøg hos 
klasselæreren, ’Gaaser Kristensen’ i 
Skindbjerg. 
 
 
 

 

Efter salget i 2011 har gården været ubeboet og benyttet som jagtejendom. 
De 25 ha. Er tilplantet med pil,- en skæbne der kort tid efter også overgik 
en anden Gaaser ejendom. 
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Billeder fra Aagaard 
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