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Billedet på forsiden.
Smedjen som den så ud omkring indflytningen i efteråret 1946. Det er en

vinkelejendom med beboelse og indgang til værksted og en lille forhave langs
landevejen. Værkstedsbygningen ligger langs vejen til nabogården Aagaard. Haven
ligger mod sydøst i vinklen mellem beboelse og værksted. Køkkenhaven til højre
for værkstedet hørte til nabogården Aagaard.
Den hvide bygning i forgrunden til højre er landsbyens gamle forsamlingshus. Det
blev kaldt ’Husflidsskolen’, fordi her samledes byens drenge og unge karle en aften
om ugen hver vinter for at arbejde med træsløjd. Da jeg var med i 1950erne var
underviseren en snedker Andreasen, der kom på sin motorcykel fra Gandrup, men
Karl Ladefoged har fortalt, at både Ejner Gade, hans bror Emil Gade og han selv
har undervist her.
Så vidt jeg husker, var der ingen piger med her. De fik undervisning i det
nybyggede klasselokale på skolen, hvor smedens kone Karla underviste i
håndgerning.
Når vinteren var forbi, blev der holdt udstilling i forsamlingshuset med uddeling af
præmier. Der blev ofte afsluttet med filmforevisning, - Gøg og Gokke, Chaplin eller
Norman Wisdom. I hjørnet af lokalet kunne man skyde med luftbøsse, og en gang
imellem kom lærer Pedersen fra Hals, der viste film fra sine mange rejser.
Jeg husker også dilletant forestillinger her, der efterfulgtes af fest og dans. Mine
lokale yndlingsskuespillere fra dengang var naboerne Peter Larsen og Marius
Madsen. Musikken leveredes ofte af ’Søren Skomager’ fra Hals på harmonika og
Børge fra Gandrup på violin.
Også privatfester blev i 50erne afholdt her, men da både køkken - og
toiletfaciliteterne var yderst primitive, så blev aktiviteterne efterhånden flyttet til
forsamlingshuset i Holtet Mejerisal, hvor forholdene var bedre.
Husflidsskolen kom derfor til at stå ubrugt hen og blev så senere solgt til smed
Hågensen, der her indrettede garage, gasdepot og lager.
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Der har i århundredernes løb været smedjer flere forskellige steder i Gaaser, men
ejendommen på Sønderskovvej 199 må nok siges at være den sidste rigtige,
alsidige landsbysmedje, der fra 1946 tog sig af alle slags opgaver for beboerne, lige fra skoning af heste, salg og reparationer af inventar og maskiner til
installation af varmesystemer.
Efter lukningen i 1983 kom der i årene derefter frem til 2019 en ny
smedevirksomhed på adressen Sønderskovvej 174 (matr. 2u). Det var ingeniør og
smedemester Johs. Langgaard Larsen. Han lavede dog mest specialopgaver.
Smedemester Sofus Hågensen

startede ikke sin virksomhed på
denne adresse. Det skete i stedet i
1943 i den gamle smedje på
Sønderskovvej 211, hvor han
lejede sig ind hos forgængeren,
smedemester Als, der efterhånden
havde kørt sin forretning i bund og
mistet kunderne til smeden på
Holtet, der kom fra Gaaser.
Als havde haft størstedelen af sit
arbejde hos ’stortømrermester’
Mathis Chr. Gade, der boede i
naboejendommen (m. 24). Han var
bedst kendt under navnet ”Gåe
Kresten”.
Den gamle smedje var imidlertid så
lille og lå så indeklemt, at der ikke
var mulighed for udvidelser. Sofus
ville derfor kun leje og ikke købe.
Ved overdragelsen i 1943 fulgte
lærlingen med i købet. Han hed
Steffen Koch, og da han en dag
fortalte sin mester, at hans
bedstemors hus, matr. 25f, var til
salg, så kom der hurtigt en handel i
stand, og smedjen blev flyttet
hertil.
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Smedens historie:
Sofus Hågensen

har jeg kendt hele mit liv, lige fra da jeg som dreng besøgte ham
med min lille islænder hest, som trængte til sko. Det blev klaret
med den finesse, at der blev lavet en ekstra sål mellem skoen
og hoven på det ene ben, for han mente, at dette ben var lidt
kortere end de andre.
Fra 1969 var vi i nogle år nærmeste naboer, da vi boede i ’Den
gamle Central’, og vi fik tit en sludder, der som regel altid fulgtes af en
bemærkning om lærernes ’halvdagsarbejde’.
På det tidspunkt var jeg så småt begyndt at interessere mig for lokalhistorien, og
derfor overtalte jeg ham en dag til at berette om sit liv som landsbysmed og sit
møde med Gaaser og beboerne her. Ved samme lejlighed tog jeg et par billeder af
ham ved ambolten.

Her følger forklaringen på, hvordan skæbnen førte Sofus
til Gaaser:
Sofus Ingolf Valdemar Hågensen stammer fra Nørre Snede. Han er født den 16/9
1918. Blev gift med Karla Kristine Søe, f. Pedersen d. 13/12 1915 i Dronninglund.
Gift den 9. nov. 1941 i Nr. Snede. En datter, Jytte Søe Hågensen, f. 17/9 1945 i
Gaaser, Øster Hassing sogn. Det blev jægerens eneste skarpe skud i bøssen.
Efter endt læretid og med svendebrev i hånden blev han indkaldt som soldat hos
ingeniørtropperne i Kolding. Det var i 1940, - det år hvor Danmark blev besat af
tyskerne, og det var et meget specielt år at være dansk soldat.
De første par krigsår herefter var Sofus herregårdssmed på Hvoruptorp ved
Nørresundby, og forkarlen her, der havde tjent på Vestergaard hos Thomas Klem i
Gaaser, fortalte, at her ville være et godt sted med gode muligheder for en rask
smed, og han mente også, at smedjen på stedet ville være billigt til salg.
Smeden i Gaaser hed dengang Jens Carl Als, og han havde efterhånden kørt sin
forretning i bund, og økonomien haltede. Kunderne var flyttet med østre smed til
hans nye smedje på Holtet, og Als levede nu hovedsageligt af arbejde for naboen,
tidligere stortømrermester Mathis Chr. Gade, der nu var stoppet på grund af alder.
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Flytningen til den ’Gamle Smedje’ i Gaaser (Sønderskovvej 211) skete 3/9 1943, og
gaaserkunderne kom hurtigt tilbage til den nye smed, men han besluttede ikke at
købe, da grunden og pladsen var så trang, at der ingen udvidelsesmuligheder var.
Det blev kun til et lejemål med forkøbsret. Den første lærling hed Steffen Koch,
som startede sin læretid hos smed Als, og han fulgte så at sige med i handelen.
En dag i foråret 1946 sagde lærlingen til sin mester, at hans bedstemors hus i
Gaaser var til salg. Dette hus, matr. 25f, der senere fik adressen Sønderskovvej
199, lå bedre, og der var større plads, og her kom den nye smedje i Gaaser til at
ligge i de næste mange år.
Denne bedstemor, Kirsten Koch, var enke fra Mellergaard. Sønnen havde forlist
gården på grund af sit drikkeri, og moderen, der var datter fra Aagaard, var nu
flyttet ind i denne gårds aftægtssted sammen med barnebarnet Steffen.

Smedjen i 1955 set fra nord. Der er kunder med en hest til skoning, og den lille bil
parkeret på vejen er Niels Larsens lille blå Austin.
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Smedjen blev drevet som en almindelig
landsbysmedje, der tog sig af alt forefaldende
arbejde.
Det drejede sig om reparationer af alt indenfor
maskiner, vogne og rørarbejde, men i de første
mange år var skoning af heste en meget
væsentlig del af arbejdet, da trækkraften på
gårdene stadig var heste.
Når hestene skulle til smeden, fik
vi drenge somme tider lov til at
ride med, - dog som oftest ifølge
med en voksen karl.
Her ses et par feriedrenge fra
Nygaard på vej til smeden, og
føllet fik lov til at løbe med.

Da de gamle fjællevogne forsvandt, begyndte han
at fabrikere de moderne, nye gummi vogne, og da
pladsen i værkstedet derfor blev for trang,
byggedes den nye, åbne hal, der ses på billedet
side 8. De fleste gårde købte herefter sådan en
vogn, og hos os hjemme på Nygaard købte vi 2 af
slagsen.
En ikke ubetydelig indtægt kom fra kommission i
forbindelse med salg af landbrugsmaskiner, hvor smeden fungerede som
mellemhandler.
Der manglede stadigvæk plads, og da ’Husflidsskolen’ i længere tid havde stået
ubrugt, blev den solgt til smeden, der her indrettede lager, garage og gasdepot.
I 1950erne fik Sofus kursus i installering af oliefyr og VVS og der var altid meget at
lave indenfor kommunens grænser. En del brugte og billige radiatorer fik han fra
en leverandør i Nr. Uttrup, som han kaldte ’Lars Utæt’.
Især i begyndelsen lige efter krigen var pengene små hos kunderne i Gaaser, og
mange kørte med veksler indtil grisene var leveringsfærdige og samme grise var
ofte købt på kontrakt fra slagterriet.
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I slutningen af 50erne forsvandt hestene efterhånden fra gårdene og erstattedes
af traktorer, og der var mange andre ting, der i 60erne gjorde det svært at klare sig
som landsbysmed.
Sidst i 70erne begyndte det for alvor at gå ned ad bakke. Man købte ikke længere
maskiner gennem smeden, - men i stedet direkte fra firmaet, og til reparationerne
krævedes meget og dyrt specialværktøj. Til nye stalde brugtes færdiglavet
inventar, som firmaernes egne folk satte op.
Det hele sluttede, da Sofus gik på efterløn fra nytår 1983, og folk i Gaaser måtte
herefter til Gandrup for at få lavet smede- og VVSarbejde og for at få repareret
maskiner.
I årenes løb er der udlært 7 svende fra denne smedje: Steffen Koch fra Gaaser, Erik
Nielsen fra Hjedsbæk, Orla Larsen fra Gaaser, Erik Flyvbjerg fra Mølholt, Knud
Gammeljord fra Skørping, Kaj Svendsen fra Mølholt og Per Olsen fra Gaaser.
Sofus fortalte, at han altid har befundet sig godt i Gaaser, selvom landsbyen ikke
altid virkede åben over for nytilkomne, - men han mente, at det måske havde
noget at gøre med hans fritidsinteresser, der var jagt og fiskeri. Der var
klasseforskel og kliker i landsbyen, men det havde Sofus aldrig selv mærket noget
til, og han blev straks accepteret og inviteret med til gilder.
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Smedens kone
Karla følte sig
aldrig hjemme på
stedet helt så
meget som sin
mand, og hun
kunne godt
komme med beske kommentarer
om gaaserboerne, når de var for
længe om at betale deres
regninger.
Hun bidrog til økonomien som
håndgerningslærerinde og
kogekone. Hun var i en kort
periode også landsbyens nye
centraldame efter den gamle, der
hed frk. Jensen.
Kort tid efter blev
telefoncentralen i Gaaser
automatiseret.
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Forhistorien
Denne ejendom, beliggende på Sønderskovvej 199, har en meget lang forhistorie, inden den fra
1946 til 1983 blev hjemsted for Gaasers sidste landsbysmedje.Den er en af den oprindelige
række af gårde langs landsbygaden, og den har aldrig været udflyttet. Ved matrikuleringen i
1844 fik den nr. 25, og ved landsbyens udskiftning i 1797 fik den et jordtilliggende som vist på
kortet herunder (grøn farve).
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På kortet herover ses gården, - Aagaard (øst), m.25 midt i ’Byen’, men jeg har ikke med
sikkerhed kunnet fastslå dens placering i matriklerne i 1662 og 1664.
Det kunne muligvis godt være nr. 5 på begge lister.

Hvis det er rigtigt, så var ejeren oberstløjtnant Preben Banner, der residerede
på gården Steenshede ved Sæby. Han er født i 1624 og døde 1666,- skifte 30.
maj 1667.
Fæster på gården var Anders Sørensen og gården var en ½ gård og har måske
tidligere dannet en helgård sammen med nabogården.
Hartkornet er 3/4/0/0. Skylder 1 td. Smør og 1 svin
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1683
Specification på bøndernes navne udi Gaase Bÿe (indledning til markbogen 1683)
Gården ejes nu af Kronen, og fæsteren hedder nu Peder Simonsen

1688
Ejer kgl. Majestæt
Fæster: Peder Simonsen, gammel htk. 5/0/0/0, nyt htk. 1/5/0/0

Fæsterens andel af landsbyens drift er fordelt på følgende marker:
1. Maaens Hafue (mark 7). agrene 110 – 113, Middelmådig havre jord af grå og hvid sand. Kold jord.
2. Toftegaards Agre (mark 9). Agrene 47-63. Ringe havre jord af rød og hvid sand.
3. Muncke Hafue (mark 12). Agrene 242-247 og 255- 260. Ringe havre jord af sid (våd) kold jord, som ligger under
vand.
I alt 108474 kvadrat alen, der svarer til ca. 7,7 tdr. land. Hans andel af engen takseredes til 7 læs hø.
Et stykke drift i marken takseredes til 1 høveds græsning.
Andel i overdrevet nord for Holtet. Foreskrevne Gaaser er fælledbunden med Ulsted, Øster Hassing, Gandrup og
deres indsiddere og deraf tager i fællesskab med dem Taxeret til 410 høveder.

1716

Gården har skiftet ejer. Kronen har solgt en del af det såkaldte Stürckske ryttergods på auktion den 17/8 1716 og
den nye ejer er Jens Clausen, fæster på Østergaaser. Pris 92 Rigsdaler og 60 Skilling
Fæsteren hedder nu Anders Pedersen

1769

Ejer: Østeraagaard, ( Østergaaser har skiftet navn til Østeraagaard efter sammenlægning med gården Østeraae).
Hartkorn 1/5/0/0
Fæster: Svend Jensen

1787
Folketælling, familie 5
Svend Jensen, husbond, 59 år, gift 2. gang, bonde og gårdboer
Else Nielsdatter,madmoder, 48 år, gift 1. gang
Jens Svendsen, hans søn af 1. ægteskab, 29 år, ugift
Maren Svendsdatter, datter af 1. ægteskab, 27 år, ugift
Thomas Svendsen, tjenestedreng, 15 år

1789
Matrikelprotokol, Gaaser 1789
Svend Jensens enke

1790
Ny fæster: Chresten Andersen

1797
Gaaser By udskiftes og Østeraagaards fæstegårdes hartkort egaliseres. Nyt hartkorn 1/7/2/0, Fæster Chresten
Andersen.
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1801
Folketælling, familie nr. 9
Chresten Andersen, mand, 59 år, 1. ægteskab, bonde og gårdboer
Else Johanne Nielsdatter, hans kone, 62 år, 2. ægteskab, 1787 gift med Svend Jensen
Anders Nielsen, tjenestekarl, 19 år, ugift
Margrethe Christensdatter, tjenestepige, ugift

1834
Folketælling, familie nr. 16
Maren Gregersdatter, 55 år, enke, fæsterske af gården (Jacob Jensens enke)
Niels Jensen, 26 år, ugift, hendes børn
Johannes Jacobsen, 16 år, hendes børn
Kirsten Larsdatter, 85 år, enke, aftægtskone og indsidder
Jens Christensen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Maren Kirsten Rasmusdatter, 30 år, ugift, tjenestefolk

1840

Folketælling, familie nr. 24
Maren Gregersdatter, 66 år, enke, gårdkone
Christine Larsdatter, 91, enke, hendes moder
Johannes Jacobsen, 21, ugift, hendes børn
Niels Jensen, 32 år, gift, hendes børn
Maren Larsdatter, 30 år, gift, hans kone
Karen Marie Nielsdatter, 1 år, deres barn
Johanne Andersdatter, 17 år, ugift, tjenestepige

1844. Hartkornsekstrakt
Gården har nu fået nyt matrikel nr. 25 i Gaaser ejerlav. Det er stadig en fæstegård under
Østeraagaard og hartkornet er ændret til 3/2/0/1 ½ .
Fæster: Jacob Jensens enke

1845

Folketælling, familie nr. 23
Maren Gregersdatter, 66 år, enke, i sognet, gårdfæsterske
Niels Jensen,36 år, gift, i sognet, hendes søn, bestyrer gården
Maren Larsdatter,35 år, gift, i sognet, hans kone
Karen Marie, 6 år, i sognet, deres børn
Kirstine, 3 år, i sognet, deres børn
Jens Chr. Jacobsen,30 år, ugift, i sognet, enkens søn af 1. ægteskab
Christian Johansen, 36 år, ugift København, tjenestefolk
Johanne Andersdatter, 22 år, ugift, i sognet, tjenestefolk
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1848, Ejerskifte
Fuldmægtig på Aalborg Amtsstue, Jacob Albert Wesenberg, havde fra arvingerne efter Løjtnant Toft på Østerågård
fået 3 fæstegårde på hånden. Det var matr. 25 og nabogården matr. 23 samt matr. 10 på Holtet (Haven).
Han mageskiftede disse fæstegårde med Jens Pedersen ’Laden’, fra Vester Laden ved Stae.
Jacob Albert Wesenberg overtog Vester Laden med mejeribrug, hvor han derefter bosatte sig. Jens Pedersen Laden
overtog til gængæld de tre ejendomme i Gaaser og Holtet samt et kontant beløb på 4000 Rigsdaler.
Da Haven (10) og matr. 25 var bortfæstede bosatte den nye ejer sig på Aagaard (23)
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. 23Sk., og nyt Hartkorn Ager og Eng uprivilegeret
3 Tdr. 2Skp. 0 Fjd. 1 ¼ Alb. Og den Besætning, som Fæstersken er overleveret og skal tilstå Husbonden, samt denne Gaards Anpart i Konge- og
Korntiende.

Mageskifteskødet i sin helhed kan læses i heftet: Gaaser By 21, Aagaard (Vester)

1850

Folketælling, familie nr. 24
Maren Gregersdatter, 71 år, enke, i sognet, gårdfæsterske. Htk. 3/2/-/ 1 ½ (Ejer: Naboen Jens Pedersen Laden)
Niels Jensen, 42 år, gift, i sognet, hendes søn
Maren Larsdatter, 40 år, gift, hans kone
Karen Marie, 11 år, i sognet, sidstnævntes børn
Kirstine, 8 år, i sognet,
”
”
Ane, 5 år, i sognet,
”
”
Jens Bertelsen, 22 år, ugift, V. Hassing, tjenestefolk
Carl Jensen, 17 år, ugift, i sognet,
” ”
Mariane Jensdatter, 19 år, ugift, i sognet, ” ”

1855

Folketælling, familie nr. 25
Maren Gregersdatter, 76, enke, Ø. Hassing, gårdfæsterske.
Niels Jensen, 46 år, gift, Ø. Hassing, bestyrer gården, hendes søn
Maren Larsdatter, 45 år, gift, Ø. Hassing, hans kone
Karen Marie, 16 år, Ø. Hassing, deres børn
Kristine, 13 år, Ø. Hassing.
”
”
Ane, 10 år, Ø. Hassing,
”
”
Niels Nielsen, 30 år, ugift, Ø. Hassing, tyende
Jens Peter Larsen, 18, Ø. Hassing,
”

1860

Folketælling, familie nr.7
Maren Gregersdatter, 81 år, enke, i sognet, lever af gården
Niels Jensen, 51 år, gift, i sognet, gårdbestyrer
Maren Larsdatter, 49 år, gift, i sognet, hans kone
Karen Marie, 21 år, ugift, i sognet, deres børn
Kirstine, 17 år, i sognet
”
”
Ane, 19 år, i sognet,
”
”
Morten Jensen, 27 år, ugift, i sognet, tyende
Christian Jensen, 20 år, ugift, Dronninglund, tyende
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Allerede i 1858 begyndte ejeren, Jens Pedersen Laden, at frastykke parceller af sin egen gård, 23b, 23c og 23d.
Midt i 1860erne må fæstet være ophørt, og ejeren i har selv overtaget driften.
I 1867 0g 1868 frasælges yderligere en del parceller fra gården, - 25b, 25c og 25d, og 1. maj 1868
overtager svigersønnen Lars Larsen resten af ejendommen, der sammenlægges med 23a.
Svigerfaderen Jens Pedersen Laden flytter nu på aftægt i matr. 25f sammen med sin
husholderske.
Huset (25f) fungerer herefter som aftægtshus for Aagaard, der herefter får begge
hovedmatrikler (23a og 25a).

1870

Folketælling, familie nr. 17, - 2. familie
Jens Pedersen Laden,70 år, enkemand, Horsens, aftægtsmand
Margrethe Andersen, 60 år, enke, Hammer, husholderske

1880

Folketælling, familie nr. 43
Peder Christensen, 19 år, ugift, V. Hassing, tjenestefolk (huset bruges til bolig for karle og piger på gården)
Anders Peter Pedersen, 17 år, i sognet,
”
”
Mette Johanne Hansen, 19 år, i sognet,
”
”
Larsine Christensen, 18 år, V. Hassing
”
”

1890
Folketælling, familie nr. 53
Christian Sørensen, 72 år, enkemand, V. Hassing, logerende, partikulier

1901
Folketælling, familie nr. 36
Kristian Sørensen, f. 13/9 1817, enkemand, V. Hassing, slægtning og aftægtsmand. Gift 1849, enkemand 1886

1906

Folketælling, familie nr. 33
Bertel Jensen, gift, f. 21/6 1840, husfader & partikulier (Skov Bertel fra 30a. Han er lejer og flyttede siden til m. 58)
Kirstine Jensen, gift, f. 24/7 1842, husmoder

1911

Folketælling, familie nr. 51
Peder Chr. Larsen Laden, f. 9/7 1846, gift, Ø. Hassing, husfader, partikulier (aftægtshus)
Jensine Johanne Larsen, f. 19/9 1843, gift, husmoder, 1848 fra Horsens

1916

Folketælling, familie nr. 43
Peder Chr. Larsen Laden, gift, f. 9/7 1846, lever af formue, indkomst 480kr. formue 8.000 kr, skat 9,10 kr.
Jensine Johanne Larsen, gift, f. 19/9 1943, husmoder
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1921
Folketælling, familie nr. 24
Johanne Jensen, enke, f. 11/9 1864, V. Hassing, husmoder , syerske

1925
Folketælling, familie nr. 24
Peder Chr. Larsen Laden, enkemand, f. 9/7 1846, Ø. Hassing, husfader (fra 23a) lever af sin formue
Kirsten Margrethe Koch, enke, f. 3/8 1871, Ø. Hassing, datter (født på 23a, enke fra 29a, sønnen drak gården bort)

1930

Folketælling, familie nr.19
Kirsten Margrethe Koch, enke, f. 3/8 1871, partikulierske (fra 29a, født på 23a) indkomst 600 kr, formue 15.000 kr.
Steffen Koch, 3/6 1927, plejebarn (barnebarn)

1940

Folketælling, familie nr. 31
Kirsten Margrethe Koch, f. 3/8 1871, enke, Husmor, aldersrente (fra Mellergaard)
Steffen Koch, 3/6 1927, Plejebarn (barnebarn)
Niels Peter Sørensen, f. 12/5 1874, ugift, Logerende, invaliderentenyder, fra Dronninglund.

Smedje fra 1946 til smedens førtidspensionering i 1983. Derefter blev
smedjen sat til salg, men det varede nogle år inden den blev solgt, og i
mellemtiden blev der stadig lavet lidt arbejde i værkstedet.
Efter salget flyttede familien Hågensen til Hals.
Ny ejer blev malermester Danny Røntved Nielsen, f. 8/5 1963 i Aalborg
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Set fra nord

Set fra syd
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