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Forside: 

Stuehuset på Øster Toftegaard omkring 1880 set fra nord. I midten  Gaasers fælles "Bytyr", der er opstaldet 

her. Den holdes af "kræn Gårn", der var en af byens meget særprægede originaler. Beboerne  er opstillet 

foran, sandsynligvis  sammen med naboerne . Det var en stor begivenhed, når der blev taget et billede. 
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Lidt om  Gaaser og vejen dertil. 
Når man i Holtet drejer fra Halsvejen mod syd ad Sønderskovvej imod landsbyen Gaaser, kommer man 

efter et par hundrede meter til "Diget", der er den gamle fjordskrænt.  Hertil gik i fordums tid en 

lavvandet Limfjord ,  og den strandvold, en såkaldt "Rimme", hvor Gaaser senere kom til at ligge, må vel 

nærmest engang have været en ø omgivet af vand både mod syd og nord og med åerne Østerå og Gaaser 

Å i hver ende. Landsbyens form kaldes en rækkelandsby, idet gårdene og husene lå på en lang række i 

hele  strandvoldens længde. Oprindeligt lå de alle på sydsiden af byvejen, men efter udskiftningen i 1797 

er nogle  flyttet til nordsiden , og andre ud på bymarken og fælleden. 

I dag er dette store, åbne område syd for "Diget" ikke længere dækket af vand, men er i tidens løb blevet 

til et vådt engområde, "Gaaser  Enge", der i syd afløses af "Tøjreengen", og først derefter hæver terrænet 

sig en smule og bliver til "Gaaser Mark". Det nordvestligste hjørne af dette engområde kaldtes 

"Fælleden"  og en lille indhegnet del heraf med en lille dam kaldtes "Gåsehaven", og det blev Gaasers 

sidste fællesjord. 

Før udskiftningen var der i dette store, lave område overhovedet ingen bebyggelse, og hvis man kom ad 

denne vej nordfra, var den første bebyggelse, man mødte på sin vej, de 3 Toftegårde, der lå tørt og godt 

på skrænterne af Gaaser Å, der her slog nogle store slyngninger. 

Vejen nordfra, som vi kender den i dag, var dog i gamle dage ikke alfarvejen til Gaaser. Det var en såkaldt 

"Drøvt", som man brugte når kvæget om sommeren skulle på græs på overdrevet, der lå nord for Holtet. 

Dette overdrev  kaldtes også "Gaaser Fædrift/Kær". Denne vej har vel været nogenlunde farbar i 

sommertiden, men om vinteren må den have været et ufremkommeligt ælte. 

Den rigtige alfarvej mod Gandrup  startede ved svinget i "Byen", hvor et vadested med kampesten i 

bunden gik over Gaaser Å. Det blev senere afløst af en primitiv bro. Herefter gik vejen videre forbi 

Sandbjerggårde og  gennem  Skrold. 

Kilder: 

C. Klitgaard: Vendsysselske Veje 

Evald Tang Christensen: Danske Sagn III, nr. 1690. Meddelt af Jacob Nøhr i Skrold omkr. 1890. 

Viggo Hansen: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel,  side 122 og 61 - 62. 

Holger Rasmussen: Limfjordsfiskeriet før 1825 

Jørn Bladsgaard Larsen: Limfjorden og dens betydning for landsbyen Gaaser.  

Politikkens Danmarkshistorie 3, side 239 

Papirer fra Arvesagen i 1883 hos Hans Christian Starbæk. Starbæk, Aalborgvej på Holtet 

Marie Myhren, Vester Hassing. Samling af  billeder, gamle skøder og andre dokumenter vedrørende Øster Toftegaard og andre steder i Gaaser. 

Hans Chr. Starbæk, Holtet: Dokumenter vedrørende arvesag af  19. marts 1884 
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Lidt om Gaasers alder og tilblivelse 

 

Hvor gammel landsbyen Gaaser er, tør jeg næsten ikke gætte på, men den er meget gammel og 

har en meget speciel beliggenhed på sin strandvold  på  Litorinafladen tæt på Limfjorden. Det er 

den eneste landsby med en sådan placering på nordsiden af den østlige Limfjord. Det er en 

udflytter by, en såkaldt "torp", og da sognet er Øster Hassing, skønner jeg, at udflytningen er 

udgået derfra. Også Gandrup er en sådan torp, og da det gamle sogneskel mellem Vester 

Hassing og Øster Hassing har et meget indviklet forløb, der svinger fra gård til gård, går jeg ud 

fra, at det viser fra hvilket sogn de enkelte gårdes beboere stammede.  

Der kan være mange grunde til, at folk i den gamle sogneby/adelby, Øster Hassing, brød op og 

slog sig ned et nyt sted. Det skete mange steder i tiden omkring og lige efter Vikingetiden. Der 

var måske blevet for mange mennesker det gamle sted, eller også fandt man, at det nye sted 

bød på nye og flere muligheder. Det var en slags indre kolonisation. På grund af stedets særlige 

natur og store græsningsarealer, har dyrehold sikkert i begyndelsen spillet en større rolle end 

agerbruget. Bønderne i Gaaser har også ernæret sig som fiskerbønder, idet fiskeri har spillet en 

stor rolle helt op til vore bedsteforældres tid, og i tingbøgerne fortælles om stridigheder om 

fiskepladser og ålegårde. I 1740 siges det om Gaaser Bys lejde, at her bruges 6 åleruser 

(ålegårde) og 47 kåge til nedgarnsfiskeri. Det er det største antal kåge i hele den østlige Limfjord. 

Alle de fiskende hørte hjemme i Gaaser By. 

Stedet nævtes første gang i 1252 og kaltes Gaasewaden. Det blev i 1253 til Gasewor og i 133o til 

Gøsser og så i 1552 til Gossør. I matrikuleringerne i 1662, 1664 og 1688 var navnet Gaase Bye, og 

det stemmer jo godt overens med, at navneforskere mener, at ordet gås indgår i navnet. 

Hvordan selve udflytningen er foregået, og hvem, der har sat den i gang, vides ikke. Det vides 

heller ikke, om det oprindeligt var  frie bønder på eget initiativ eller fæstebønder,  der var de 

første beboere på det nye sted. Noget taler dog for det sidste, idet stedet startede med at være 

Krongods, idet øde områder, der ikke ejedes af nogen, tilhørte kongen. I 1203 bekræftede kong 

Valdemar Sejr, at hans fader, Valdemar den Store, tidligere havde givet som gave "Alle Vore 

Fædrene Besiddelser i Sundby  med mere Gods  til Vitskøl Kloster".  Det var en tak for redningen ved 

"Blodnatten" i Roskilde i 1157. Heri var indbefattet bl.a. hele Hals sogn med Gaasewaden. 
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Området vest for Gaaser Å, der vel også oprindeligt har været "Kongelev", tilhørte i 1400 tallet 

Panter slægten i Klausholm ved Randers. 

Hvis jeg alligevel skal vove pelsen og gætte på Gaasers omtrentlige alder, vil jeg lægge vægt på 

følgende oplysninger. Gaven til Vitskøl er givet efter 1157 me inden kongens død i 1182. Selve 

tidspunktet for gaven ligger altså nogenlunde fast, men uklart er det, om Gaasewaden  ved 

overdragelsen kun bestod af et øde område, hvortil man fra klostrets side satte en udflytning i 

gang. Den anden mulighed er, at landsbyen allerede var etableret, da gaven blev givet. En af 

Gaasers marker hed i 1688 "Muncke Haven". Kristoffer I bekræftede i 1253 klosterets vragret til 

alt, hvad der skyller op på kysten mellem Gerå og Gaaser, - under overholdelse af de 

skibbrudnes ret. 

Klostret vedblev som ejer indtil Reformationen i 1536, hvor det kom tilbage som krongods.  

Eneste gårdene Starbæk (2), Holtet (4) og Skrold (1) kom til langt senere (efter 1553), og de var 

ikke med i landsbyens dyrknings fællesskab. Gaaser lå derfor i flere hundrede år helt isoleret, 

idet den var adskilt fra nabobyerne Ulsted, Øster Hassing og Gandrup af det store fælles 

overdrev, hvortil de tilsammen kunne sende 410 høveder på sommergræsning (1688). 

 

 

Som allerede nævnt 

var de 3 Toftegårde før 

udskiftningen de 

nordligste i landsbyen. 

Vest for åen ligger 

Vester Toftegaard  eller 

Store Toftegaard, som 

den hed i gamle dage, 

og Lille Toftegaard. 

 Begge 

har i dag egen bro over 

åen, men førhen 

benyttede begge gårde 

den sydligste bro. På 

østsiden af åen ligger 

Øster Toftegaard. 

Beliggenheden er for 

alle 3 gårde klart den 

bedste i Gaaser, - højt 

og tørt på åbrinken, og både dette og også navnet "Tofte" kunne godt antyde, at det kan have været det 

første gårdanlæg i på stedet, - måske i form af en stor gård, der senere er splittet op i flere. Meget tyder 

Øster Toftegaard 

Udskiftningskort 

1797 
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på, at Øster Toftegaard indtil omkring 1700 har bestået af flere mindre gårde, som senere er lagt 

sammen.  

Matriklerne 1662 og  1664 

 Ved enevældens indførelse i 1660 efter Svenskekrigene var landet udplyndret og forarmet, og der skulle 

udskrives nye skatter. Statskassen var simpelthen tom. Derfor blev alle ejendomme nyvurderet med 

hensyn til en jordværdi skat baseret på hartkornet. Matriklen i 1662 kaldes Kommisionsmatriklen og 

matriklen i 1664 kaldes Amtsstuematriklen. 

I 1662 var Kronen stadig den største jordbesidder i Gaaser. Af 30 ejendomme ( inklusive Starbæk 

gruppen) med samlet hartkorn på 73/7/0/2 ejede Kronen de  20 med et hartkorn på 40/3/0/2. Alle disse 

ejendomme var dog pantsat til Frederik Thuresen, der var Stadshauphtmand i København. Hans 

bedstefar havde været borgmester og købmand i Aalborg. 

Nr.4/ 1662:   Et Bol kaldes Thofftgaard. Udsæd: Byg 6, Havre 1. Hø 24 læs. Skylder 1 fjd.Smør, et 

Svin. Er ved magt (dvs. er i god drift og stand). Ejer Welb. Idde  Lindenow. Fæster Madtz Nielsen, tjener til 

Wraae. Gårdens hartkorn: 3/4/0/0. (købt af Jørgen Brahe til Hvedholm i 1625) 

Nr. 4/ 1664:   I 1664 bor Madtz Nielsen stadig i samme gård under Wraae. Skylder 1 fjd. smør, 1 svin 

og 3 ? 

Nr. 27/ 1664: Her nævnes Madz Sørensen  boende på et Bol Thofftgaard. Ejer Welb. Idde Lindenow 

til Wraae. Gårdens hartkorn er: 5/0/0/0 

I 1662 havde havde Wraae 2 ejendomme i Gaaser (matr. 3 + 4 ). I 1664 havde man tilkøbt 2 mere (27+28). 

Hans Johansen Lindenow til Hundslund Kloster startede samlingen af Wraae Gods omkr. 1620. 

Øster Toftegaard. 

Nr. 13/  1664: Fæster Laurids Hansen. En helgård af htk. 6/0/0/0      (Krongods) 

Nr. 14/  1664: Fæster Laurids Lauridsen. ½ Bol af htk. 1/2/2/2           (Krongods) 

Nr. 14a/ 1664: Fæster Laurids Lauridsen. Et øde Gadehus, htk. -/-/-/-  ( under Hovgaard i V. Hassing) 

Nr. 15/  1664  Fæster  Laurids Ottesen. ½ Bol af htk. -/6/-/-   (Krongods) 

Det er uklart hvilke Toftegaarde, det drejer sig om, men det er min fornemmelse, at Mads Nielsen bor i 

Vester Toftegaard og Mads Sørensen i Lille Toftegaard, idet denne i 1688 var solgt til Langholt.  Med 

hensyn til  Øster Toftegaard  tror jeg er den endnu ikke en samlet gård, men består af flere mindre gårde, 

der stadig hører til kronen. Jeg er usikker på hvilke gårde, det drejer sig om i 1662 0g 1664. Et specielt 

træk ved Toftegårdene var, at de ofte gav navn til deres beboere.  Opgaven med at fastslå gårdenes 

identitet, vanskeliggøres også af, at fæsterne ikke altid synes at blive på samme fæstegård hele deres 
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arbejdsliv.  Disse nabogårde har muligvis udgjort gruppen  på østsiden af åen. Navnene kunne godt 

antyde, at de er i familie. 
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Christian den V's matrikel  1688 

Matriklen 1688 giver oplysning om ejer, fæster, nyt og gammelt hartkorn. Desuden bliver alle 

byens marker målt op, navngivet, og dyrkningsformen beskrives,- jordbundsforhold, braklægning 

og gødningsplan osv. Også høhøstens størrelse oplyses.  

De 2 små gårde, der i matriklen har nr. 12 og 13, udgør sandsynligvis tilsammen det, vi i dag 

kender som Øster Toftegaard.  Den ene har sandsynligvis ligget, hvor gården ligger i dag, og den 

anden har muligvis ligget, hvor Ejner Sørensen byggede sit aftægtshus (Sønderskovvej 226). Da 

grunden blev udgravet, stødte man ifølge Karl Ladefoged på en hel del brolægning. 

Grunden til, at jeg skønner, at det drejer sig om disse 2 ejendomme, er følgende: Hartkornet i nr. 

12 er -/4/2/2, og nr. 13 har hartkornet -/6/1/2. Det giver tilsammen 1/3/-/1 og dette hartkorn 

følger gården til den bliver købt til selveje i 1770. 

Fæster Morten Lauridsen: matr. 12. Nyt htk.  -/4/2/2. Fhv. fæster Jørgen Knudsen.               

Gl.htk. 3/0/0/0 

Til Morten Lauridsens fæstegård hørte i 1688  77794 kv. alen. Det svarer til ca. 5½ td. land. Der er 

næsten ingen eng til gården, - kun 4 knipper mosehø (25 knipper er et læs). 

Jorden findes på landsbyens mark nr. 9, - kaldet "Thofftgaards Agre".  Her var der i alt 63 agre, og 

af disse havde Morten 1- 16. Beskrivelsen af jorden er således: Ager 1- 4 middelmådig havrejord af 

sand og grus. Ager 5- 16 ringe havrejord af rød og hvid sand. Marken dyrkes udi 2 år og hviler udi 6 

og såes med havre. 

Fæster Laurids Hansen: matr. 13. Nyt htk. -/6/1/2. Gl. htk. -/-/-/- 

Til Laurts Hansens gård hørte i 1688 76799 kv. alen, svarende til ca. 5½ td.land. Til denne gård 

takseres høhøsten til 2 læs (50 knipper), og det forklarer, hvorfor ejendommen, trods den er en 

anelse mindre, vurderes en anelse højere. 

Laurits har også al sin jord på "Thofftgaards Agre",- nemlig ager 13 - 36. Ager 18 - 22 beskrives som 

middelmådig havrejord af sand og grus,- kold jord. Ager 23 - 31 er ringe havrejord af rød og hvid 

sand. Ager 32 - 33 er god havrejord af sand og sort muld. Ager 34 - 36 ringe havrejord af rød og 

hvid sand. Marken dyrkes udi 2 år og hviler udi 6 og såes derefter med havre. Laurids Hansen 

havde i 1664 nr. 13 i fæste med  htk. 6/0/0/0 
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På et tidspunkt efter 1688 men før 1716 efterfølges fæsteren  Morten Lauridsen(12) af en ny 

fæster, Niels Christensen, nr. 12, hartkorn -/4/2/2. Han efterfølges meget hurtigt af endnu en ny  

fæster  Niels Thomsen, der også overtager nabofæstet(13), således det nye samlede hartkorn 

herefter bliver  -/4/2/2 + -/6/1/2 = 1/3/-/1. Den lille nabogård (13) blev også på et tidspunkt inden 

sammenlægningen delt i 2 dele, idet den gamle fæster Laurids Hansen måtte dele med Christen 

Jensen. 

 

Fæster Søren Christensen 

Alt det foregående angående Øster Toftegaard har været meget usikkert og til dels baseret på 

gætterier, men med den næste fæster Søren Christensen, kommer der fast grund under fødderne. 

Han var søn af Christen Jensen, og er født i Gaaser omkring 1698,- det var før der blev ført 

kirkebog i sognet. Han døde i 1766, - 68 år gammel. 

Han var gift med Christence Christensdatter. Hun er født ca. 1705, og døde i 1759,- 54 år gammel. 

Begravelsen var 24. Juni. 

Ved skiftet efter Christence Christensdatter den 14. December 1759 oplyses følgende: 

I ægteskabet med Søren Christensen var der 4 børn 

1. Christen Sørensen, 21 år. (født omkr. 1738). Han overtager Fæstet efter sin fader. 

2. Niels Sørensen, 17 år.  (født omkr. 1742) 

3. Thomas Sørensen 11 år. (født omkr. 1748) 

4. Anne Sørensdatter  14 år. (født omkr. 1745) 

Skiftet er fra Langholt gods, så på et tidspunkt inden 1759 er gården gået fra Kronens besiddelse til 

Langholt gods. Langholt godssamlingen startede  omkring  1642. 
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Fæster Christen Thoftgaard  (Sørensen) 

"Christen Thoftgaard" Sørensen var fæstegårdmand på Øster Toftegaard i Gaaser under Langholt 

Gods. Han overtog fæstet ved sin fars død i 1766. 

Han er født i Gaaser omkring 1738, som søn af fæstegårdmand  Søren Christensen og hustru 

Christence Christensdatter. 

Christen fik ikke lov til at blive på gården længe,- han tvinges til at flytte, da stedet afhændes til 

selveje, og den nye ejer ønsker at flytte ind. 

Øster Toftegaard, der hørte under Langholt, blev 1. Maj 1770 købt af herredsskriver Hans Fanøe, 

der var fuldmægtig på Langholt. Han ejede en tid gården Skrold i Gaaser, hvor han også boede. 

Skrold havde han også købt af Langholt. 

Allerede 11. December samme år videresælger Hans Fanøe Øster Toftegaard  til Chresten Møller 

(Sørensen), der i forvejen  var fæster af et sted i Gaaser under "Østeraae". 

Herefter måtte Chresten Thoftggard ud, og det vides ikke (ikke undersøgt) , hvor han og hans 

familie flyttede hen. Måske har Langholt skaffet ham et nyt fæste. 

1768  Lægsrullen, Langholt Gods 

           Thomas Sørensen, 20 år, tjener hos Christen Sørensen. 

            Niels Sørensen, 26 år, tjener i Worbjerg hos Anders Pedersen. 

1769   Niels Sørensen, 27 år, i tjeneste hos herredsskriveren (Fanøe på Skrold. 
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 Selvejer Christen Møller Sørensen 

1770 -  1804 

"Christen Møller"  var selvejergårdmand i Øster Toftegaard i Gaaser. Han er født den 3. Juli i året 

1733, som søn af fæster Søren Jensen og hustru Johanne Hansdatter. Da han var 16 år blev han sat 

i karetmagerlære i 4 år. 

I 1758 giftede han sig med Maren Andersdatter fra Gudom sogn,- og måske var det her, han havde 

været i lære.  I de næste 12 år havde de forældrenes gård under Østeraae i fæste med hartkornet 

1/3/-/1. Da han i 1770 havde købt Øster Toftegaard og ville flytte derhen, så nægtede Østeraaes 

ejer, kammerherre Duus, at frigøre ham fra det gamle fæste, og han måtte derfor passe begge 

steder og stadig gøre hoveri på Østeraae. Faderen Søren Jensen overtog en lille fæstegård under 

Langholt med  hartkorn -/5/-/2. Først efter 4 år i 1774 får han endelig sit fripas fra Østeraae. (s.12). 

Christen Møller var en stræbsom mand, og han arbejdede ihærdigt på at udvide sin lille gård. I 

1797  tilkøbte han i forbindelse med udskiftningen en lille ejendom på hartkorn -/1/2/1 fra 

Østeraae. Det oplyses ved købet, at den ligger i forbindelse med Chr. Møllers mark og har ligget 

øde i mands minde. Det har sikkert været en af de små forsvundne nabogårde. 

I 1799 tilkøber han igen jord. Denne gang drejer det sig om et stykke skov på Holtet, som han 

køber af Jørgen Espensen. Han boede i den gård på Holtet, der ligger længst mod øst imod Hals 

sogn (matr. 2). Den er for længst nedlagt. 

År hartkorn Pris 
1770 1 / 3 / - / 1 300 Rigsdaler,    sælger herredsskriver Hans Fanøe 
1797 - /1 / 2 / 1 205 Rigsdaler, sælger Jørgen Christensen, Østeraae 
1799 Skov 45 Rigsdaler, sælger Jørgen Espensen på Holtet 
1804 1 / 4/  2/ 2 + skov 550 Rigsdaler, Købspris for Christen Møller 
1804 1 / 4 / 2/ 2 + skov 580 Rdl. købspris for svigersøn Niels Nielsen 
 

I ægteskabet fik han 2 sønner og 2 døtre, hvoraf kun en søn, Anders Møller Christensen og en 

datter Johanne Christensdatter.  Anders Møller blev fæster i Lille Toftegaard under Langholt, 

hartkorn -/2/3/- .  Johanne  overtog i 1804 sammen med sin mand Niels Nielsen Øster Toftegaard  

efter sin far, 3 år før dennes død. 

På forunderlig vis er begravelsestalen fra 1807 over Christen Møller bevaret, og den vises på de to 

næste sider med oversættelse, som jeg selv efter bedste evne har lavet. Den beskriver hans liv og 

familieforhold samt sygdomsforløbet. 
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Jordkøb 1799 
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Oversættelse af skødet. 
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Christen Møllers børn. 

 

1. Johanne Christensdatter. Døbt den 3. januar 1762. 

Faddere: Peder Skrolds hustru Maren Jensdatter, Niels Stierbæk, Svend Jensen og Jens Christensen 

i Vester Toftegaard. 

Hun overtog senere Øster Toftegaard sammen med sin mand Niels Nielsen fra matr. 5 på Holtet. 

Hun døde 11. Juni 1808, 46 år gammel. 

 

2. Anders "Møller" Christensen. Døbt den 20. januar 1760. 

 Faddere: Båret til dåben af Peder Skrolds hustru i Gaaser, Peder Christensen, Erik Rasmussen 

(matr. 29), Svend Jensen (matr. 25) og Johanne Sørensdatter, - alle af Gaaser. 

Anders Møller blev gift med Johanne Nielsdatter fra matr. 5 på Holtet, - en søster til Niels Nielsen, 

dobbelt svogerskab. Han overtog fæstet i Lille Toftegaard, som han senere købte til selveje. Her 

døde han den 27. april 1824. Lille Toftegaard blev herefter købt på auktion af Ole Hansen fra 

Vester Bødkergaard. Han blev stamfader til familien Olesen, der havde denne gård i ca. 150 år. 
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Niels Nielsen 
1804 - 1825 

 

Niels Nielsen var selvejergårdmand på Øster Toftegaard i Gaaser. 

Han blev født den 13. Juni 1773, som søn af gårdmand Niels Jensen og hustru Bodil Nielsdatter på 

Holtet (matr.5). Han døde i Øster Toftegaard den 26. Januar 1825. 

Faddere ved dåben var:  Inger, Svend Poulsens hustru på "Egen", Johanne Jensdatter af "Starbæk" 

Jens Nielsen og ? ØsterHeden. 

 

Han blev gift 1. gang i 1803 i Øster Hassing med Pige                                                                                

Johanne Christensdatter. (trolovet 11. Maj)                                                                                                

Forlovere: Niels Thomsen på Holtet (stedfar) og Anders Møller Christensen i Lille Toftegaard (bror).  

Johanne blev født den 3. Januar 1762 i den gamle fæstegård i Gaaser som datter af 

selvejergårdmand Christen "Møller" Sørensen og hustru Maren Andersdatter. Hun døde i 

barselsseng 10. Juni 1808. 

 

Han blev gift 2. Gang den 31. August 1808 i Øster Hassing med pige              

Dorthe Marie Svendsdatter.                                                                                                                            

Forlovere: Niels Poulsen i Vester Toftegaard. 

Dorthe Marie er født i Sønder Nygaard  (matr. 30) i Gaaser i 1783 som datter af Gårdmand Svend 

Thomsen og Hustru Margrethe Poulsdatter. Hun døde den 25. Juli 1862. 

Faddere ved dåben: Peter Laden af Gandrup, Levi Jensen af Gaaser, Anders Pedersen af Vester 

Toftegaard, Benedicte Thomasdatter (faster) og Margrethe Christensdatter- Poul Poulsens hustru 

af Gaaser (morbrors kone, matr. 23) 
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Der var ingen børn af første ægteskab med Johanne Christensdatter, 

men der var 7 børn i ægteskabet med Dorthe Marie Svendsdatter. 

 

1. Johanne Marie Nielsdatter. Hun er født den 27. September 1809 og døde i Øster Toftegaard 

den 16. Juni 1877. Hun blev i 1840 gift med Søren Espensen fra Ulsted, og sammen med ham 

overtog hun hjemmet.Den 13. Februar 1829 fødte hun en søn, Christian, udenfor ægteskab. 

Udlagt som barnefader blev ungkarl Jens Pedersen Sand af Gaaser. 

2. Bodil Margrethe Nielsdatter. Hun er født den 4. november 1810 og døde den 12. juni 1849. 

Hun blev den 19. maj 1837 gift med Thomas Klem på Vestergaard i Gaaser. I kirkebogen står der: 

Druknet i Gaaser Å i beruset tilstand, - men i byen blev der snakket om, at det måske var selvmord, 

da manden efter sigende var meget hård ved hende. ( dette er mig fortalt af lærer Jens Ovesen i 

Nr. Tranders, der har arbejdet meget med slægten på Øster Toftegaard og selv er et medlem af 

den ). Ingen børn i dette ægteskab. 

3. Svend Nielsen. Han er født den 23. Februar 1813 og død i Gandrup den 31 august 1886. Han 

blev den 24. April 1851 i Vester Hassing kirke gift med pige Karen Pedersdatter, og de kom til at bo 

på en gård i Gandrup (matr.4). I dette ægteskab kom der 4 børn.  1. Dorthe Marie Svendsen, f. 

1852 og d. 19. Juli 1866. 2. Kirstine Svendsen, f. 2. oktober 1854 og d. 6. Feb. 1887. 3. Nielsine 

Marie Svendsen, f. 20. Jan. 1864 og d. 16. Sept. 1923. 4. Peder Svendsen, f. 20. Jan. 1864 og d. 24. 

Marts 1945. 

4. Inger Marie Nielsdatter.Hun er født i februar 1816 (døbt 26. Februar) og død den 3. Juli 1853 i 

København. Hun rejste til København den 21. April 1838 og blev gift med postbud Jens Larsen. En 

datter Dorthe Marie Larsen,  blev født i Landemærket, København den 20. Juni 1849, og hun døde 

i Øster Toftegaard den 3. April 1854. 

5. Niels Nielsen.Han er født den 7. Januar 1819 og døde den 2. Juni 1821. 

6. Poul Nielsen. Han er fødr den 28. april 1821 og døde i Ulsted den 4. maj 1888. Han blev gift 1. 

gang 21. april 1848 med Else Marie Sørensdatter af Gaaser. En datter af dette ægteskab Dorthea 

Marie Poulsdatter, f. 4. juli 1848. Gift 2. Gang den 8. Marts 1859 i Ulsted med pige Johanne 

Andersdatter af Øster Hassing. Der var 4 børn i dette ægteskab: 1. Else Marie Poulsen, f. 14 dec. 

1859, d. 5. Maj 1943. 2. Karen Poulsen, f. 24. Marts 1863, d. 30. Marts 1946. 3. Anders Poulsen, f. 

27. Juni 1866, d. 1937. 4. Thomas Poulsen, f. 12 okt. 1869, d. 1912. 

7. Niels Nielsen. Han er født den 18. januar 1824 og døde ugift den 1. April 1861. Han blev 

navngivet efter sin bror, der døde som toårig. 
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Niels Nielsens skøde på hede- og græsningslod på Holtet 1807. 

Niels Thomsen var Niels Nielsens stedfar, gift med hans moder Bodil Nielsdatter, matr.5             

på Holtet.  

Underskrevne Niels Thomsen Selvejer                                                                                                        

Gaardmand boende paa Holtet i Øster Hassing Sogn, kiender                                                                                                    

og hermed vitterliggiør på egne og Medinteressenters                                                                                                         

Vegne at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger                                                                                             

skiøder og aldeles afhænder fra os og vore Arvinger                                                                                                                   

til Velagte Niels Nielsen, boende i Toftgaard i Gaaser                                                                                                                      

Bye i bemeldte Øster Hassing Sogn, den mig tilhørende                                                                                                                       

Parcel No. 12, der er en Hede og Græsningslod af den Gaard paa                                                                                            

Holtet, som vi af Niels Andersen har tilforhandlet os imod                                                                                                                

Skiøde af 13 Junii 1806, og til hvis udparcellering haves konge-                                                                                                          

lig allernaadigst Bevilling af dato 27de September 1806. Og da bemeldte Niels                                                                          

Nielsen  i Dag, for bemeldte Heede og Græsnings Parcel No. 12, der staar                                                                                  

Hartkorn 2 fdr. 3/4 Album (-/-/2/ 2/3) har betalt mig den Summa 30 Rdlr. Siger                                                                             

tredive Rigsdaler, saa kiender jeg for mig og mine Arvinger ……..                                                                                             
……….. og deres  Arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed                                                                                       

at have til eller udi forbemeldte Parcel No. 12, men at samme fra nu af                                                                                       

skal tilhøre Velbemeldte Niels Nielsen og hans Arvinger som deres lovlig                                                                                         

kiøbt og betalt Eiendom. - Fri for hver Mands tiltale i alle navnlige                                                                                                     

Maader - Og skulle noget af samme  formedelst min Vandhiemmels Skyld vorde                                                              

Kiøberen eller Arvinger med Lov og Dom fravunden, Da forbinder jeg mig og Ar-                                                                         

vinger til saa Maade at erstatte Kiøberen det i saa Maade tabte i Proportion                                                                                

af  Kiøbesummen.      Til Bekræftelse haver jeg selv                                                                                                                         

eigenhændig underskrevet og forseglet dette  mit udgivne Skiøde, men er dog                                                                     

læst sammen med 2de  Mænd medunderskrevne til Witterlighed. 

Holtet den 17de Augustij 1807                                               Niels Thomsen 

Til Vitterlighed skriver som overværende 

Thodberg                                          Niels Rasmussen 

At ingen Contract om dette Kiøb imellem os er oprettet, det blive                                                                                                   

med vores Hænders Underskrift bekræftet. Ligesom vi og samme                                                                                               

ed  Eid ….. og Lov Bevid e.                  Datu  ut Supra. 

Niels Thomsen                                              Niels Nielsen 

 

Till de fattige i Øster Hassing  er givet 1 Rdl. 
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Øster Toftegaard 1825 - 1840 

 

Niels Nielsen døde 26. Januar 1825, og i årene derefter drev enken Dorthe Marie Svendsdatter 

gården videre sammen med sine børn.  

Folketællingen i 1834 viser at der er 6 hjemmeboende børn i alderen fra 23 til 5 år. Det var Bodil 

Margrethe(23), Svend(22), Inger Marie(19), Poul(13) og Niels(9). Den yngste Christian(5) er et 

barnebarn, som den ældste datter Johanne Marie har fået udenfor ægteskab, og som nu er i pleje 

hjemme på gården. Desuden er der en ugift tjenestekarl og en bødker på gården. Forkarl hos 

hende har sikkert været den ældste søn Svend Nielsen. 

Folketællingen i 1840 viser, at enken stadigvæk driver gården  med hjælp af sine 2 sønner Svend 

Nielsen(28) og Poul Nielsen(19), begge ugifte. Nu er den ældste datter Johanne Marie 

Nielsdatter(30) også flyttet hjem. Hun er stadig ugift, og hos sig har hun sin 11 årige søn Christian 

Jensen, der altså er født udenfor ægteskab. 

Datteren Bodil Margrethe blev 19. maj 1837 gift med Thomas Klem på Vestergaard og er nu flyttet 

dertil. Den anden datter Inger Marie  rejste 21. april 1838 til København, hvor hun blev gift med 

postbud Jens Larsen. 

Folketællingen 1845 viser, at der i de forgangne 5 år er sket store forandringer på gården. 

Johanne Marie står nu som gårdkone og enke. I denne korte periode har hun altså nået at blive 

både gift og miste manden. Hos sig har hun sin søn Christian, der nu er 16 år. Hos sig på gården 

har hun også sin gamle moder, Dorthe Marie(60), som hun forsørger. Hendes bror Poul Nielsen 

(23), der stadig er ugift, bestyrer gården. Der er en ugift tjenestepige til hjælp. 
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Søren Espensen 

1840 - 1844 

 

Søren Espensen var selvejergårdmand i Øster Toftegaard i Gaaser, Øster Hassing Sogn. 

Han er født i 1814 i Ulsted Mølle, som søn af Espen Pedersen og hustru Ane Jensdatter (datter af 

Jens Nielsen og Maren Jensdatter fra Aså). Faderen var af den store, kendte Espenslægt, der havde 

sine rødder i Ulsted og omegn. 

Han blev gift i Øster Hassing Kirke i 1840 med pige Johanne Marie Nielsdatter.    

Hun er født den 27. september 1809 i Øster Toftegaard, som datter af selvejergårdmand Niels 

Nielsen og hustru Dorthe Marie Svendsdatter. 

Faddere ved dåben var: Thomas Andersens hustru Kirsten Pedersdatter på Skrold( hun er søster til 

Espen Pedersen), Anders Møller (Christensen) af Lille Toftegaard (Niels Nielsens svoger), 

Engelbrecht Pedersen af Sønder Nygaard i Gaaser ( moderens stedfader), Niels Poulsen af Vester 

Toftegaard (moderens onkel) og Ane Engelbrechtsdatter (moderens halvsøster). Forlovere ved 

brylluppet var: Niels Sørensen af Hyllen i Ulsted og Poul Nielsen i Vester Toftegaard (moderens 

fætter). 

 

Allerede fire år efter sit bryllup og overtagelsen af gården  blev Søren angrebet af brystsyge 

(tuberkulose), og han døde den 11. November 1844, - kun 30 år gammel. 

Derefter levede Johanne Marie som enke til sin død den 16. Juni 1877. Hun drev selv gården indtil 

16. Januar 1862, da Sønnen Christian Jensen overtog den. 

Der var ingen børn i ægteskabet mellem Søren og Johanne Marie, men inden sit ægteskab havde 

Johanne, da hun var 20 år gammel, fået sønnen Christian Jensen. Han er født den 13. Februar 

1829, og den udlagte barnefader var Jens Pedersen Sand i Gaaser (velsagtens en tjenestekarl). 
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Søren Espensens skøde 
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Christian Jensen 

Ejer af Øster Toftegaard 1862 - 1882 

Christian Jensen er født den 13. Februar 1829 udenfor ægteskab. Moderen Johanne Marie 

Nielsdatter var på det tidspunkt kun 19 gammel, og var 4 år tidligere blevet faderløs og mor- 

moderen Dorthe Marie Svendsdatter stod nu alene for styret af gården. Det har ikke været en let 

opgave, og der har åbenbart ikke været helt styr på Johanne Marie, der lader sig friste og kommer 

i ulykke med karl Jens Pedersen Sand, der udlægges som barnefader. De bliver ikke gift, og 

Christian vokser op hjemme på Toftegaard som uægte barn, medens Johanne Marie kommer ud at 

tjene. Ved folketællingen i 1834 er han 5 år og både han og hans mors 5 hjemmeværende 

søskende opregnes som søskende og Dorthe Marie angives som mor for dem alle. 

Faddere ved Christians dåb var:  Poul Nielsens hustru af Vester Toftegaard Malene Pedersdatter. 

(Poul Nielsens fader og Dorthe Maries moder var søskende). Pige Bodil Margrethe Nielsdatter af 

Øster Toftegaard (moderens lillesøster). Gårdmand Knud Jensen på Holtet , Thomas Svendsen på 

Springborg ( Dorthe Maries broder) og karl Svend Nielsen  af Øster Toftegaard(moderens lillebror). 

Her voksede Christian nu op, først sammen med sin gamle bedstemor og alle sin mors søskende. 

Da Christian var 11, kom moderen hjem, blev gift og overtog gården med sin mand. En meget  kort 

overgang var der altså en stedfar, men da Christian er 15 år, dør stedfaderen af tuberkulose, og 

gårdens drift styres nu af først hans onkel Svend og senere af hans onkel 

Poul. Christian oplæres i landbrug og deltager i arbejdet på gården sammen 

med karle og piger. 

I 1848 bliver der oprør i Sønderjylland, og danske bønderkarle bliver 

indkaldt til hæren og må nu kæmpe i 3 år (somre). I begyndelsen er 

modstanderne kun de slesvig - holstenske oprørere, men senere kommer 

Preussen til, og desuden deltager tusindvis af tyske frivillige på oprørernes 

side. Kun bønderne havde i begyndelsen værnepligt, og de mest 

velhavende af dem kunne betale sig fri. Resten af soldaterne var frivillige. 

Kort efter oprørets udbrud fløj rygtet op gennem Jylland, at slaverne 
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(fangerne) fra fængslet i Rendsborg var sluppet fri og drog hærgende nordpå op gennem landet. 

Panikken bredte sig helt op til Vendsyssel, hvor de våbenføre mænd samlede sig for at tage 

kampen op. Det hele viste sig dog bare at være et rygte. 

Christian, der ved krigsudbruddet er 19 år og ugift, blev indkaldt 

til hæren, og måtte drage sydpå til fronten. Hvor længe han var 

med, og hvilke kampe han deltog i, har jeg ikke undersøgt, men i 

modsætning til mange andre kom han hjem igen uskadt. 

Da Christian i  1850 vendte hjem fra felten i 1850 som 21 årig, 

afløste han sin onkel Poul Nielsen som bestyrer på Øster 

Toftegaard. Som hjælp havde han 2 tjenestefolk samt sin mor. Den gamle bedstemor Dorthe 

Marie  var  stadig på aftægt.  

Folketællingen i 1855 viser, Johanne Marie (45 ) enke og ejerske af gården. Christian Jensen ( 26 ) 

er ugift og bestyrer . Den gamle bedstemoder, Dorthe Marie Svendsdatter(72 ) er stadig på aftægt. 

Tyendet er nu 2 voksne karle, en pige samt en hjorddreng fra Hals. 

Folketællingen i 1860 viser,  Johanne Marie (50 ), enke, lever af sin gård. Den gamle Dorthe Marie 

(77 ) holder ud endnu som aftægtskone. Sønnen Christian er nu blevet 31, men han er stadig ugift 

og bestyrer gården for sin mor. Johanne Maries bror Niels Nielsen er kommet hjem på gården og 

forsørges der. Han er syg og dør 1. april 1861. Tyendet består af 2 voksne karle 0g en pige. 

To år senere beslutter Johanne Marie sig for at sælge gården til sønnen, der nu er 33 år, men som 

stadig ikke har fundet sig en kone. Herunder følger Christian Jensens skøde på Øster Toftegaard. 
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Christian Jensens skøde, side 1 
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Christian Jensens skøde, side 1, oversat 
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Christian Jensens skøde, side 2 
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Christian Jensens skøde, side 2, oversat 

 

 

Samme dag som der blev underskrevet skøde, blev der også oprettet en aftægtskontrakt mellem 

mor og søn. 

Den kan læses på de efterfølgende sider. 
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Christian Jensen blev en meget aktiv mand, der i årene efter sin overtagelse af gården konstant 

arbejdede på dens udvidelse. Han var også interesseret i lokal politik og blev i flere år medlem af 

sognerådet. Allerede sidst i 1850erne har han nok mødt Jens Jensen, den ligeledes meget aktive 

nye ejer af Starbæk, der kom hertil fra Melgaard i Hals i 1857. Dette bekendtskab er nok blevet 
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yderligere styrket, da Jens Jensen juleaften 1861 mistede sin første kone og allerede 11. juli 1862 

giftede sig med datteren Ane Kirstine Poulsdatter i nabogården Vester Toftegaard. Herefter havde 

"Jens Starbæk" sin daglige gang på Vester Toftegaard. 

Da hans svigerinde Ane Marie Poulsdatter, der sammen med sin mand 

havde overtaget Vester Toftegaard, senere lod sig skille fra denne, så 

var han vel nærmest at betragte som hendes rådgiver og administrator. 

Den fraskilte mand hed Christian Pedersen Kjær, og han havde, før han 

blev gift, været en af Estrups ridende gendarmer, og man kan forestille 

sig, at han ikke blev vel modtaget af venstrebønderne i Gaaser. Han blev 

dranker, og havde nær sat gården overstyr ved sit drikkeri. I stedet blev 

han sendt hjem syd for fjorden, - vistnok til Kongerslev. 

Som sagt sad både "Christian Thoftgaard" og "Jens Starbæk" i sognerådet i Vester- og  Øster 

Hassing. Jens Starbæk sad der i to perioder 1865 - 1870 og senere 1877 - 1882. Begge gange var 

han sognerådsformand. Hvor længe Christian sad der, har jeg ikke undersøgt. I årene mellem 

sogneråds formandskaberne var Jens 2 gange indvalgt i Folketinget. Svogeren, Niels Knudsen på 

Mølholt, var i samme periode mangeårigt medlem af amtsrådet. Det har altså drejet sig om en lille 

klike, der havde fingeren på pulsen og gerne lavede 

forretninger og politik sammen. For Christian 

drejede det sig først og fremmest om at udvide 

bedriften ved at tilkøbe jord. Jens havde nok samme 

interesse, men han søgte også at sikre sig på anden 

måde ved at få sine børn godt afsat.       

Nørre Ågård, der lå på nordsiden i svinget i Gaaser 

By og var på samme størrelse som de andre gårde i 

byen, havde jord, der lå meget fordelagtigt med 

hensyn til sammenlægning med Øster Toftegaard. 

Christians chance kom første gang i 1868, idet han 

købte en englod af Søren Christian Sørensen.   

Sørens økonomi har nok ikke været den bedste, og 

der har også været familiemæssige problemer og i 

løbet af 3 år er gård nr. 24a reduceret til et 

husmandsbrug og broderparten af jorden lagt til 

Øster Toftegaard. 

                 Se Søren Christian Sørensens historie i rubrikken til venstre. 

 

Søren Christian  Sørensen ejede Nørre Ågård, 

matr.24  i Gaaser By. Den blev stort set opslugt af 

Øster Toftegaard.     

Folketælling 1845:  Søren er tjenestekarl på gården,som 

han passer for en enkekone. Folketælling 1850:  Søren er 

ugift, men har købt gården, som han driver sammen med 

husholdersken Dorthe Marie Sørensdatter samt 2 

tjenestefolk. 

Folketælling 1855: Søren er nu 41 år og enkemand. Der er 

et barn Thomas (3) samt 3 tjenestefolk. (husholdersken 

hedder nu Karen M. Sørensdatter ) I denne korte tid har 

han altså nået at blive gift, fået et barn, og derefter blevet 

enkemand. 

Folketælling 1860: Søren er nu 47 og stadig enkemand. Der 

er nu 2 børn, Thomas (8) og Christian (3). Da Sørens kone 

døde før 1855, hvem var så mor til Christian, der må være 

født 1857? 

Folketælling 1870: Søren (56) er blevet gift igen med 

Johanne Cathrine Jensen (40). De 2 drenge, Thomas (17) og 

Christian (12 ) er hjemme. Der er ingen tjenestefolk. 

I nov. 1870 blev gården slagtet på auktion på foranledning 

af skifteretten efter Søren Christian Sørensens død. Der 

blev  kun meget lidt jord tilbage og ejendommen havde 

herefter matr.24e.  
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Herunder  ses købekontrakt og skøde på englodden 

 

 

 

 

 

Her ses Købekontrakt og skøde for en englod 24c, som Chr. 

Thoftgaard købte af af Søren Chr. Sørensen i 1868. 

Købekontrakten er dateret til 2. Juli 1868. Englodden var da 

allerede taget i besiddelse af køberen. Prisen er aftalt til 1800 

Rigsdaler, hvoraf de 300 er betalt. Resten betales ved udstedelse 

af skøde. 

 Restbeløbet betales og skødet underskrives den 12. Juni 1870, og 

ganske kort tid efter dør Søren Christian Sørensen. 
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Allerede om efteråret samme år, 

kort tid efter handelen om 

englodden er afsluttet, dør  Søren 

Christian og skifteretten sætter 

gården på auktion den 10. 

November 1870. 

Christian Toftgaard og Jens 

Starbæk byder sammen på gården 

og bliver højstbydende. 

Buddet er 4300 Rigsdaler, og det 

bliver berigtiget således. 1/3 

betales til 11. Dec. 1870 og 1/3 

betales 11. Juni 1871. Den sidste 

1/3  bliver stående i ejendommen  

mod en 4% pante obligation til 

enken i 1. Prioritet. 

Der er tilføjet et ekstra dokument, 

der aftaler fordelingen mellem de 

to. Det er svært læseligt, men jeg 

forstår det sådan, at Christian 

Thoftgaard får resten af marken, 

og Jens Starbæk får husene med 

lidt jord og herfor betaler 1900 

Rdl. 

 

I 1868 foretog Christian Toftgaard  endnu et par handeler og mageskifter, der involverede 

gårdmand Rasmus Nielsen i Fællen og husmand Jens Peter Christensen i Gaaser. 

I den ene handel sælger Jens Peter Christensen sit hus kaldet Hjortrimmen  matr. 16c til Chr. 

Toftgaard for en pris af 200 Rigsdaler. Selv flytter han til matr. 16b (fkt. 1870). 
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I mageskifteskødet får Christian Toftgaard en parcel, der 17. September 1867 er udskiftet fra 

Rasmus Nielsens gård Fællen (15a). Hvad Rasmus Nielsen får til gængæld er uklart, da dokumentet 

er meget svært læseligt. 

 

Indtil nu havde Christian Thoftgaard  helt koncentreret sig om udvidelsen af sin bedrift, og i 

årene 1868 til 1870 var der særlig megen fart på. Det var som om, han alene var besat af 

tanken om at samle, og selvom han var blevet 41 år, var han stadigvæk ugift. Huset 

derhjemme styredes af hans gamle mor, Johanne Marie. Mormoderen Dorthe Marie 

Svendsdatter var allerede faldet bort i 1862. Det undrer mig lidt, at han slet ikke satsede lidt 

på døtrene på nabogården på den anden side af åen - de var dog næsten jævnaldrene. 

I Christians bedstemors gamle barndomshjen, Sønder Nygaard  ( Sønderskovvej 200 ) skete der 

imidlertid en tragedie, der fik indflydelse på hans videre tilværelse. 

Den unge, nygifte kone, Mariane Mathisdatter, var blevet enke efter et meget kort ægteskab, idet 

hendes mand, Lars Christensen Ravn den 22. August 1869 druknede på fjorden under fiskeri. Han 

blev begravet den 1. September( i kirkebogen står bare, at han blev fundet druknet i fjorden). Han 

var en søn af smed Christian Ravn fra Ravnsgaard  i Gaaser (m. 16a) og han overtog sammen med 

Mariane svigerfaderens, Mathis Christian Nielsens  

gård  den 16. Maj 1867 og fik endeligt skøde den 

15. december samme år.  Inden overtagelsen var  

gården  dog blevet delt i lige store dele, idet 

Marianes  storebroder, Jacob Mathiesen , havde 

overtaget halvdelen og bygget sin gård, 

Nørgaard"  ( matr. 30c )på marken 400 meter 

nord for det gamle hjem. Markerne blev 

simpelthen delt midt over. Sønder Nygaards 

andel af Gaaser Kær (matr. 30b) var allerede i 

1860 blevet solgt til naboen Lars Mortensen på 

Nygaard. 

Nu udviser Christian pludselig en helt 

usædvanlig handlekraft.  Mindre end et halvt år 

efter at Marianes mand Lars Ravn er lagt i 

jorden, så står brylluppet den 21. februar i Øster 

Hassing Kirke mellem den 41 årige  ungkarl  og 

den 35 årige enke. 

Det går så hurtigt og passer så godt, at man 

næsten kan få den tanke, at de ikke har været 
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helt fremmede for hinanden i forvejen. Mariane blev nu kone på Øster Toftegaard, og hjemmet 

Sønder Nygaard  blev solgt til Bertel Andreas Jensen, der var den senere borgmester Møller 

Jensens bedstefader (også kaldet Skov Bertel).  

Mariane havde flere familiemedlemmer på nabogårdene, og der er noget, der tyder på, at 

hændelsesforløbet  efter mandens død og bortsalget af hjemmet til fremmede har skabt 

splittelse. Hvor stor denne splittelse var, får vi at se senere.  

 

Efter dette begivenhedsrige år går livet sin gang på Øster Toftegaard med arbejde i mark og 

stald, men husene ser ud, som de har gjort i de sidste par generationer,- det hele er 

bindingsværk  og stråtag.  

Billedet er taget omkring 1880. I midten står "Kræn Gaarn" med bytyren, som er opstaldet 

her. Hvem de andre er, ved jeg ikke, men Folketællingen i 1880 oplyser følgende. 

Christian Jensen (50), Mariane Jensen (45), Marie Nielsen , barn(10), Tyende:  Christian Anton 

(21), Ole Christian Nielsen (20), Markus Carl Hansen (18),  Christian Thinus Jensen (13), 

Dorthea Christine Hansen (18), Sine Christine Christensen (19).
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Christian Jensen blev ikke gammel. Den 10. november 1882 døde han, og  Mariane, der nu er 

47 år, sidder tilbage som enke i uskiftet bo. Jens Starbæk træder nu til som rådgiver og ven af 

huset, - onde tunger har hævdet, at han også agerede som husven. 

Mariane er heller ikke rask, og da hun et halvt år efter, den 20. August 1883 selv afgår ved 

døden, er brikkerne faldet på plads, testamentet skrevet og Jens Starbæk udnævnt til boets 

eksekutor. 

Der var ingen børn i ægteskabet. 

 

Opgørelse og fordeling af værdierne i dødsboet efter 

Mariane Mathisdatter. Selve testamentet har jeg 

ikke set. 

Testamentet bestemte følgende: 

1) Der oprettes et legat. Gårdejer Christian Jensen og hustru Mariane Mathisdatters legat for 

værdigt trængende i Øster Hassing sogn. Stiftet af Mariane Mathisdatter, født 6. marts 1835 og 

død den 20. august 1883, enke efter Christian Jensen, født 13. februar 1829 og død 10. 

november 1882, med 2000 kr., hvis renter anvendes til vedligeholdelse af legatstifterindens 

og hendes mands gravsted. Resten udbetales hvert års 15. februar i portioner på ikke under 5 

kr. til trængende uden for fattigvæsenet. 

Legatet bestyres under amtsrådets tilsyn af sognepræsten og to af sognerådets udvalgte 

sognemænd. Fundats af 24. Februar 1887 og stadfæstet 5. September 1887. 

2) 15 personer blev betænkt med større eller mindre beløb. 

 1. Gårdmand Jens Peter Ovesen i Gandrup  kr. 600. Han var gift med Kirsten Svendsdatter.          Hun var datter af 

Svend Nielsen og altså Chr. Jensens fætter. 

 2. Ungkarl Peder Svendsen i Gandrup   kr. 600. Han var søn af Svend Nielsen (fætter) 

 3. Jens Jensen i Gandrup kr. 600. Han var gift med Sine Svendsen, en datter af Svend Nielsen. 

 4. Deres umyndige barn, Søren Jensen kr. 200. 

 5. Husmand Mathias Chr. Nielsen i Gandrup  kr. 1000. Marianes gamle far, forhen matr. 30 i Gaaser. 

6. Husmand Niels Peter Thomsen i Gaaser  kr. 1000. Han var gift med "Kok Marie", der var datter af Marianes 

bror Jacob. 

7. Jomfru Caroline Poulsen i Hals  kr. 400. Jens Jensens svigerinde og søster til nabokonen i Vester Toftegaard. 
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8. Grethe Thomsen Klem i Gaaser  kr. 400. Hun var datter af Thomas Klem på Vestergaard, der 

tidligere var gift 1. gang  med Chr. Jensens moster Bodil Margrethe, der kom ulykkeligt af dage 

i åen. 

9. Gårdmand Christian Olesen i Lille Toftegaard kr. 400. Han var gift 1. gang med Marie 

Thomsen fra matr. 29, - en  søster til Niels Peter Thomsen. 

10. Dennes umyndige datter Johanne Margrethe kr. 200. 

11.  Ugifte Caroline Christensen af Gaaser kr. 200. Jeg ved ikke, hvem hun er. 

12. Umyndige Johannes Jessen af Gaaser kr. 200. Han er søn af den nye lærer H.T. Jessen (9 år) 

13. Ane Marie Poulsens datter Mathilde af Vester Toftegaard kr. 200. Jens Starbæks niece. 

14. Husmand Martin Jensens datter Magdalene af Gaaser kr. 200. Hun boede i Nr. Aagaard , matr. 24, 11 år i 

1884. 

15. Gårdmand Peder Larsens søn Lars  kr. 200. Han var fra Vester Aagaard, matr. 23a. 

Udbetalt til legatet kr. 2000,- 

Ialt kr. 8400,- 

 

Boets indtægter: 

Kontantbeholdning---------------------------------------------------------------------------193,00 kr. 

Fast ejendom vurderet til---------------------------------------------------------------- 29.250,00 kr. 

Løsøre vurderet til-------------------------------------------------------------------------- 8.050,00 kr. 

Panteobligation fra Bertel Jensen i Gaaser (stammer fra handel med 30a)-----1.200,00 kr. 

Renter i et år af denne obligation -------------------------------------------------------------48,00 kr. 

                                                                                                                                Indtægt   38.741,00 kr. 

 

Boets udgifter: 

Begravelsesomkostninger  ---------------------------------------------------------396,85 kr. 

Mindesten på afdødes grav --------------------------------------------------------240,00 kr. 

Gæld til Aalborg Sparekasse------------------------------------------------------2.400,00 kr. 

Et års rente heraf til 4½%  -------------------------------------------------------     108,00 kr. 
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Administrationsudgifter: 

Eksekutionsbevilling med stempel ----------------------34,31 kr. 

Skifteprotokol og kassebog med stempel-------------- 10,00 kr. 

Afskrift til og Stempel til Værger og beskikkede  -----  2,50 kr. 

Tilsigelser, porto og bekendtgørelser ------------25,00 kr. 

Eksekutors salær efter testamente ------------1.200,00 kr.  

                                                                                                                4.416,66 kr. 

Gebyrer til statskassen 

1/3 % af boets masse -------------------            129,17 kr. 

½% af  beholdningen --------------------------- 178,00 kr. 

Vurderingsmændene under registreringen     18,00 kr.          325.17  kr. 

Arveafgift  4% af 2000 kr 0g 7% af resten ………………………  2.319,74 

Udgift i alt …………………………………………………..                     7.061,57 kr. 

Rest til Arv: ………………………………………………………………. 1. 9,  kr. 

Til  de 1  arvinger og legat …………………………………………. 8.400,00 kr 

 

Resten kr. 23.279,23  udlægges i henhold til testamentet universalarvingen Mariane 

Jensen af Starbæk, dog at deraf bekostes i henhold til foranstående testamentes 

efterstempling. 

Excecutor honoraret  udlægges i den anmeldte panteobligation fra Bertel Jensen i 

henhold til testamentet, medens legaterne ville være at udbetale kontant i juni termin 

d.å., og universalarvingen derefter erholder som udlagt sin ejendom gården med 

tilliggende og løsøret, dog altså  med den alt nu og af udbetalingerne flydende gæld. 

Starbæk den 19. marts 1884 

Som Excecutor Testamenti 

Jens Jensen 
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Således endte arvesagen altså, og selvom mange, både i og udenfor familien, blev betænkt 

med større eller mindre beløb, så er det bemærkelsesværdigt, hvem der helt blev udeladt. Det 

drejede sig om hendes ældre søster Margrethe og hendes familie på Søndergaard i Gaaser. 

Hendes ældre bror  Niels Peter Mathiesen i Gaaser og dennes familie. Heller ikke hendes bror 

Jacob Mathiesen fik noget, men hans ene datter "Kok Marie" fik ad omveje, da hendes mand 

Niels Peter Thomsen arvede 1000 kr. 

Mariane har åbenbart sat personlig sympati over familieskab og kun givet til personer, hun 

har følt sig nært knyttet til, men der er dog noget, der tyder på, at der længe havde været dyb 

splid i familien, - måske helt fra den tid da hjemmet blev solgt. Den sag blev sikkert drøftet 

meget ved kaffebordene i Gaaser i årene derefter, og nogle følte, at det var en bitter pille at 

sluge, og naget blev siddende i et par generationer. Det har også givet anledning til mange 

historier, den ene vildere end den anden, om hvordan testamentet blev til. Nicolaj Haslund i 

nabogården, Vester Toftegaard, var helt sikker på, at testamentet var skrevet efter dødsfaldet. 

"Testamentet blev skrevet af den døde hånd". 

Vinderen i dette spil blev Jens Starbæk, der her fik sat sin næstældste datter godt i veje, og for 

helt at forstå beløbets størrelse, så mener jeg, at en dagløn på landet dengang lå på omkring    

1 kr. 

Mariane Jensen f. 19. juni  1866 
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Realregister over Gaaser By  B36A  SP 46, Landsarkivet I Viborg. 

Matr. 14, side 322, Gl. Hartkorn 1/5/0/2 3/4. Øster Toftegaard (en sammenkøbt ejendom) 

1.  Christen Jensen, skøde af Søren Espensens enke, Johanne Marie Nielsdatter, dat. 16., læst 

24. Januar 1862, 

2.  Mariane Jensen, adkomst ved skifteretsattest læst 24. Okt. 1884 

3.  Jens Larsen, adkomst ved vielsesattest 17. Dec. 1886 

4.  Enke Mariane Margrethe Larsen, adkomst ved skifteretsattest lyst 25/4   1928 

5.  Laurits Chr. Sørensen og hustru Mette Kirstine Sørensen, skøde lyst 5/5  1938.  



Øster Toftegaard i tiden efter 1884 

 

 

 

Den 24.oktober 1884 fik den 18 årige Mariane 

Jensen fra Starbæk adkomst til Ejerskabet af 

Øster Toftegaard ved skifteretsattest. Hun var 

opkaldt efter sin farmor i Melgaard i Hals og 

blev altid kaldt Marie. 

Ved testamente var hun blevet universalarving 

efter afdøde enke Mariane Mathisdatter. 

Arvesagen, der blev ordnet med hendes far 

Jens Jensen Starbæk som eksekutor, er 

beskrevet på de foregående sider. 

 

Den 29. oktober 1886 blev hun gift med Jens Larsen, der var søn fra Øster Neisig, og han fik adkomst til Øster 

Toftegaard ved vielsesattest den 17. december 1886. Forlovere ved brylluppet var Gårdmand Lars Jensen af Neisig og 

gårdmand Jens Jensen af Starbæk. 

 

 

Mariane blev født på Starbæk den 19. juni 1866 som datter af Jens 

Jensen Starbæk og hustru Ane Kirstine Poulsdatter, der stammede fra 

Vester Toftegaard i Gaaser. Hun døde i Øster Toftegaard den 15. 

september 1945. 

 

 

Jens Larsen er født den 22. september 1862,  som søn af Lars Jensen af 

Øster Neisig og Mette Kirstine Madsdatter. Han døde i Øster Toftegaard 

den 29. august 1926. 

Forfatteren Niels Hancke har beskrevet denne slægt i sin lille 

nøgleroman, "En Gårdhandel". 

Jens Larsen, der på egnen aldrig hed andet end "Jens Toftegaard", 

forsøgte i 1905, da navnelovet blev ændret, at få efternavnet Toftegaard, men da han sammen med flere andre 

gaaserboer tog til Aalborg for at få det ordnet, fik han til sin store skuffelse afslag. 



 

 

Da Jens og Marie kom til Øster Toftegaard stod alle de gamle bindingsværkshuse stadigvæk, og stuehuset lå dengang 

vendt mod vejen. I årene derefter blev alle husene udskiftet med nyt stuehus og store, rummelige driftsbygninger. 

Jens Toftegaard var en meget driftig mand, der drev et godt landbrug og opbyggede en fin kvægbesætning. Han var 

kendt for sit udprægede vendelbolune. Han gik ind i lokalpolitik og blev medlem af sognerådet, og han gjorde sig også 

som Aalborg Amts Landboforenings faste dommer over heste. Hvordan det gik til, at han fik øje på Mariane, fortæller 

historien intet om, men han har nok haft sin gang i Gaaser, da han havde en søster Maren, der blev kone på 

Vestergaard. Det var også en kendt sag, at Marianes far Jens Starbæk arbejdede ihærdigt på at få sine børn godt afsat. 

 

I ægteskabet var der 2 børn: 

1) Mette Larsen. Hun er født den 13. november 1889 i Øster Toftegaard i 

Gaaser, som hun senere overtog sammen med sin mand Laurits Sørensen. 

Hun døde den 16. maj 1980 og ligger begravet på familiegravstedet på 

Gaaser kirkegård. 

2) Christian Larsen. Han er født den 24. december 1890 i Øster Toftegaard. 



Mette 0g Christian Larsen.                                                         Christian Larsen og Sigurd Rosager, gift med Mie Larsen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre: Christian Larsen 

som garder. 

Han blev gift 9. november 

1920 med Karen Jensen fra 

"Hyllen" i Ulsted. 

Han døde den 30. november 

1931 i Birket i Hammer Sogn. 

Der var 2  børn i ægteskabet. 

1) Jens Otto Larsen                  

2) Knud Larsen                                

+2 døtre 

Fra venstre: 3 kusiner sommeren 1908,  - Mette Larsen Øster Toftegaard, Anne Mette 

Larsen Springborg og  Mie Larsen Haukrog. 

Herover: Mette Larsen & Mie Larsen (senere g. m. Sigurd Rosager ) 



Efter Jens Larsens død i efteråret 1926 drev hans enke Marie gården videre i mange år, indtil datteren Mette giftede 

sig med Laurits Sørensen fra matr. 5, Øster Holtet, i 

1922. 

Barnebarnet Jens Otto Larsen, søn af Christian 

larsen, har skrevet en beretning om Øster 

Toftegaards drift fra 1933 og i årene derefter. 

"Sådan nogenlunde blev Ø. Toftegaard drevet fra 

1933 og i mange år derefter. 3 års græs, - 3die år 

blev græsmarken skrælpløjet og tromlet om 

sommeren, så der kunne sås rug eller hvede inden 

20. september, - det fik en omgang med 

knivharven inden pløjningen - kun markerne 

derhjemme. I Tøjreengen blev græsmarken først 

skrælpløjet i november. Efter vintersæd, byg, så 

kålroer. Sommer staldmøget blev brugt til kålroerne, for det var fri for roerester af kålroer, så blandsæd med udlæg 

med masser af hvid- og rødkløver. 1ste års græs blev slået til hø, når rødkløverne var i blomst. I Tøjreengen var det 

mest runkelroer og kartofler og et skifte mere med vårsæd, da der ikke var vintersæd. Engen var delt i 3 stykker, 2 

med græs og 1 med korn, mest havre i 3 år, altid med udlæg i havre. Engen, der dengang hørte til  Ø. Toftegaard, lå 

lige neden for Holtetgaard. Senere blev der leveringsret til Spritfabrikkerne, 3 eller 400 tønder, desuden blev der 

dyrket til foderbrug, de blev kogt ved damp af en andelskogeforening og ensileret. Toften var der græs i. I kalvehegnet 

var der ikke altid græs, men sommetider havre med udlæg, som blev slået som grøntfoder til små kalve, grisene og 

hestene. 

Hestene stod inde om dagen og fik grønt, Ø. T. er ikke græsgård. Der var altid en td. land med James gulerødder, som 

der blev topfodret med til køerne og grisene. Der blev kun taget lidt fra til husholdningen, - alt blev brugt inden 

roetoppen begyndte. Jorden som ligger vest for vejen var delt i 3 skifter, somme tider med lucerne, gulerødder eller 

græs. Det vi kalder skoven, blev kaldt "Per Holts Hede",- jeg vil tro bedstefader købte det, da Mads Larsen solgte 

Holtetgaard, - der var da 400 tdr. land dertil. 

Der var plads til 24 køer, som der normalt var. Køerne var 3 år, når de fik kalv. 18 - 20 kvier i engen + 2 - 3 plage. Alle 

tyrekalve blev fedet op. 1 orne og 6 - 7 søer, - de fleste smågrise blev fedet op. Der var 1 vædder, 3 får og en bede til 

slagtning de første år jeg var der. 1  gase og 2 - 3 gæs, - de, der gik med gæslinger, stod i tøjr, en læderstrop om det 

ene ben og så en snor. Når de slap fri om efteråret, trak de noget på det ene ben. Der var ca. 100 høns, alle 

hanekyllinger blev spist, når de var over 1 kg., der var jo kun saltmad og fisk 1 gang om ugen, når "Fiske Jensen" fra 

Hals kom, så det var kyllingesteg om sommeren og høns hele vinteren, - selv blev jeg aldrig ked af det i 8 år". 

Efter sin beskrivelse af driften lavede Jens Otto Larsen et skitse over, hvordan han mente, åløbet og vejen havde 

været i gamle dage. Den nuværende vej, der løber på en dæmning over den gamle ådal, er af nyere dato. I gamle dage 

krydsede man åen over broen ind til Vester Toftegaard. Derfra førte vejen videre på vestsiden til Lille Toftegaard, 

hvorefter man kørte videre mod nord til et sted ved skolens have. Her var der i meget gamle dage et vadested, der 

senere blev erstattet af en bro af egetømmer. 

Min onkel Marius har omtalt en bro på dette sted, som han kaldte " Therkels Bro". Det lave område nord for Lille 

Toftegaard var iøvrigt i gamle dage fællesjord for landsbyen, - her hentede man ler til klining af husene (JBL). 



 



Laurits Sørensen og Mette Larsen blev 

gift den 21. september 1922. Herefter 

arbejdede de hjemme på gården som 

medhjælpere. Efter faderens død i 

1926 blev Laurids bestyrer for sin 

svigermoder, indtil  de i 1938 overtog  

Øster Toftegaard. Enken , Marie 

Larsen, blev som aftægtskone på 

gården til sin død 15. september 1945. 

Skødet blev lyst 5. maj 1938. 

Laurits Sørensen er født den 29. 

september 1889 på Holtet og døde på 

Øster Toftegaard den 20. marts 1951. 

Han rejste i sine unge dage til 

Amerika, hvor flere af hans familie opholdt sig. Han deltog som frivillig amerikansk soldat i kampene i Frankrig under 

1. verdenskrig. Det var en tid, som han ikke snakkede om siden. Først på sit dødsleje i 1951 talte han i vildelse om det, 

så han må have oplevet ting, som han ikke ønskede at indvi andre i. Han fik i mange år udbetalt en lille, årlig pension 

fra den amerikanske stat for den tid han havde tjent (fortalt af barnebarnet Jens). 

 

Herover: Familien Sørensen med datteren Marie i Haven.  

Marie Kirstine er født som enebarn den 8. juni 1926 på 

Øster Toftegaard. 

Til Venstre: Familien Sørensen i Haven med datteren Marie 

og bedstemor Marie, der er på aftægt på gården. Fætteren 

Jens Otto er på besøg.                                                            

Efter Laurids' død i 1951 drev enken Mette i mange år 

gården ved hjælp af bestyrere. En af dem var Jens Richard 

Sørensen, der i en periode på 5 år bestyrede Øster 

Toftegaard indtil 1967. Han købte senere gården Bækmark 

ved Hjallerup.  

 



Den 16. maj 1959 giftede datteren Marie Sørensen sig med 

enkemand Peter Andersen  fra gården Myhren ved Vester 

Hassing, og familienavnet Andersen ændredes senere til 

Myhren. 

 

 I 1967 købte Peter og Marie Myhren Øster Toftegaard, og 

gården blev herefter drevet med besætning og fodermester 

indtil ca. 1972, da vi kom med i E.F. Gården blev drevet fra 

Myhren, hvor familien blev boende. Herefter blev gården 

drevet udelukkende med planteavl og bygningerne 

fungerede som lager for E.F. korn. 

Mette Sørensen blev boende i stuehuset på aftægt i en del 

år, inden hun kom på plejehjem i Vester Hassing, hvor hun 

døde den 16. maj 1980.  Stuehuset og en lejlighed blev 

derefter udlejet til andre. 

I ægteskabet er der 2 børn:                                                                    

1) Jens Laurids Myhren, født den 26. februar 1960.            

Gift den  13. maj 1989 med Marianne Aaen, født den 20. 

november 1960 

2) Tove Myhren, født den 6. oktober 1962 

------------------------------------------------------------------------- 

 

I 1983 overtog sønnen Jens Myhren forpagtningen af gården 

og flyttede hertil, hvorefter han købte den året efter. Gården 

blev fortsat drevet på samme måde med planteavl og 

udlejning. Under en storm væltede den gamle lade og blev 

fjernet.. I stedet kom en ny kornhal, og de andre bygninger 

blev lavet om til korntørreri og værksted. 

I 1995 købte familien gården Striben, hvorefter Jens og 

Marianne flyttede hertil, og Øster Toftegaard er i årene 

derefter drevet herfra.  

 

Idag er alle huse udlejet til  firmaet J.I.Sport, der handler 

med sportsartikler en gros. Firmaet har både lager og kontor 

her. En lejlighed i den østre længe er udlejet. 

 

 



 

 

 

 

  

Forfatteren til dette skrift på besøg i haven på Øster Toftegaard med familie sommeren 1970. Personerne er fra 

venstre, billede 1: Joan Humphreys, Mette Sørensen, Dagmar Larsen og Jørn Bladsgaard Larsen. Billede 2: Jennifer 

Larsen, Jill Humphreys, Jørn Bladsgaard Larsen, sønnen Michael og Michael Humphreys. 

Øster Toftegaards 

jordtilliggende, som det ser ud i 

dag 2014. 

Der er stadig et stykke skov på 

Holtet, der hører til gården. 

Øster Toftegaard har fra 

gammel tid haft en anpart i 

Knoldgaard Mose, hvorfra man i 

gamle dage hentede sin 

ildebrændsel. 

Laurids Sørensen var ved sin 

død formand for moselauget,- 

en post der senere blev besat af 

svigersønnen Peter Myhren og 

som i dag haves af barnebarnet 

Jens Myhren. 


