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Søndergaard 
Matr. 26a, Gaaser ejerlav. Øster Hassing sogn.  

Sønderskovvej 197, Gaaser, 9362 Gandrup. 

 

Søndergaard er beliggende på 

sydsiden af vejen i den vestre del af 

Gaaser, som af "de indfødte" kaldes 

"Byen". Ejendommene her ligger meget 

tæt på hinanden, men i dag er der i 

"byen" kun to gårde tilbage med jord, 

hvoraf Søndergård er langt den største. 

De andre gårde, som tidligere var her, er 

nu enten helt forsvundne eller helt eller 

næsten jordløse. Gårde og huse er i dag 

alle selveje, men sådan har det ikke altid 

været, idet alle som en i landsbyen 

tidligere  var fæstebønder eller 

husfæstere. Selvejet kom gradvist i årene 

efter stavnsbåndets ophævelse, 

udskiftning og udflytning.  

Udskiftningen i Gaaser skete i 1797, og de første køb til selveje begyndte omkring samme 

tidspunkt, og omkring 1850 var der kun ganske få fæstere tilbage. I Gaaser skete der kun en 

delvis udflytning, og Søndergaard ligger, som mange andre, på sin gamle plads. Landsbyen var 

ikke underlagt et enkelt gods, men var fordelt på flere herskaber, - såkaldt strøgods. Langt 

tilbage i tiden var Gaaser krongods, derefter kom det under Vitskøl Kloster, og ved 

reformationen kom det igen tilbage til kronen. Kronen solgte i tiden derefter en del gårde til så 

forskellige godser som Thiele, Wraae, Baggesvogn, Langholt og Tyger Lassen på Rødslet. Resten 

blev på grund af statens pengemangel pantsat til Stadsoberst Frederik Thuresen i København og 

senere afhændet på auktion i 1716 og 1724. 
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I 1700 tallet dannedes hovedgården Østeraagaard af bondegården Øster Gaasegaard på 

østsiden af åen (1a) og bondegården Østeraae på vestsiden (2a), og næsten alle ejendomme i 

Gaaser samledes  derefter som fæstegods under denne. Ved udskiftningen egaliserede man alle 

gårdene, dvs. at man gjorde dem lige store, da det lettede udskiftningen. Det var ikke altid 

sådan, at den samme fæster sad hele sit liv på samme fæstegård. Det afhang af dygtighed og 

arbejdsevne, og nogle skiftede flere gange. Andre skiftede mellem far og søn. Et særkende ved 

Søndergaard er, at samme familie her går mange generationer tilbage. 

 

 

Søndergaard (26), en lille 

naboejendom (47)  samt 

Mellergaard (28 + 29) hørte i 

1600 tallet under herregården 

Baggesvogn ved Bindslev, indtil 

den engang i 1700 tallet 

overgik til Østeraaegaard. 

 

 

 

  

Kommisionsmatriklen 1662 

Søndergaard er her opført som nr. 7 på listen og kaldes et boel. Hartkornet er ansat til 4/0/0/0. 

Udsæd: Rug 0, Byg 4, havre 3 tdr. Kan avle 10 læs hø. Skylder 4 tdr. byg. Er ved magt, dvs. at 

gården er velholdt. Fæsteren hedder Peder Christensen og er tjener til  Jomfru Anne Kruese til 

Baggesvogn. 

Amtsstuematriklen 1664.  Ingen ændring fra 1662. 

Christian V's matrikel af 1688.  

Fæsteren hedder stadig Peder Christensen, men hartkornet er vurderet ned til 2/4/1/2. Alle 

markerne i landsbyen er nu blevet opmålt og bonitetsvurderet og høhøsten er vurderet. 

Gødningsplan og brug/ hvile af jorden. Alle gårdene har fået nyt og nedsat hartkorn. 

Baggesvogn 
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Beskrivelsen af ejendommen i 1688. 

Peder Christensen havde sin jord fordelt på 2 af landsbyens marker som en del af fællesskabet. 

Mark no. 7 Maaens Hafue . Denne mark beskrives således: "En Hafue kaldes Maans Hafue 

dyrkes i 3 Aar och huiler 2 Aar. Agrene løber Syd och Nord, maalt fra West och indeholder 123 

Agre, och saas 1. Aar med Byg, 2 och 3. Aar med Hafre". I denne mark havde han agrene 114 - 

120, Dette giver et areal på 14519 kv. alen, der svarer til  godt 1 tdr. land. Denne jord beskreves 

som middelmådig havre jord af grå og hvid sand, - kold jord. 

Mark no. 12 . Muncke Hafuen. Denne var en del af Gaaser Marck, der lå nord for byen. 

Om marken hedder det: "et Fald jord østen for Jens Andersens gård, kaldes Muncke Hafuen, 

hvor udi efterskrevne participerer. Bruges 3 år. Sås efter gødning 1. år med byg, 2. og 3. år med 

havre. Der er 316 agre . Jens Andersen var fæster i Øster Bødkergaard (34), så Muncke Haven må 

have været den jord, der lå syd for vejen mellem gården og Østeråen.  

I denne mark havde han agrene 236 - 241, 248 - 254, 261 - 279. Ialt ca. 185678 kv. alen eller 

13,26 tdr. land. Jorden beskrives som "ringe og sidkold havre jord, som mest ligger under vand. 

Udover de godt 14 tdr. land blev gårdens andel af engen sat til 12 læs mosehø  (dvs. sige af 

dårlig kvalitet.) 

1724.  Baggesvogn har solgt alle sine 3 ejendomme i Gaaser, og disse er nu under Wraae. 

Fæsteren hedder nu Gamle Christen Pedersen. Han er formentlig søn af den foregående 

fæster Peder Christensen. Hartkornet er stadig 2/4/1/2. 

1769.  Der er igen handlet, og de 3 ejendomme er nu samlet under Østeraae. Hartkornet er 

stadig 2/4/1/2, men fæsteren hedder nu Anders Christensen. Formentlig søn af Gamle 

Christen Pedersen. Anders Christensens kone hed Karen Jensdatter. Hun er født omkr. 1718. 

 

Fra 1776 til 1800 findes en regnskabsbog for Østeraaegaard på Viborg Landsarkiv. Den har 

G 128 - nr. 1. Den giver en oversigt over alle fæsterne og deres skatter og landgilde. I 1776  

beboedes  Østeraaegaard  af  oberstløjtnant Leunbach. Fra 1778  til 1786 hed ejeren Anders 

Torst.  Fra 1787 og til  1804 hed ejeren Jørgen Christensen, der var fuldmægtig på Wraae.  
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Ved udskiftningen i 1797 blev alle 

gårdene under Østeraaegaard, der før 

havde været af vidt forskellig størrelse, 

egaliserede, -dvs. gjort lige store, da det 

gjorde arbejdet enklere. Jorden blev 

opdelt i fjordjorden (Maan), marken, 

tøjreengen, engen og Gaaser Kær nord for 

Holtet. Alle fik så vidt som muligt en 

parcel hvert sted. Parcellerne blev fordelt 

i nummerorden med start fra vest. På 

kortet ses Søndergaards tildelte parceller. 

 

Folketælling 1787: 

Fæster Jens Andersen, bonde og gårdboer, 36 år. 1. Ægteskab  

Dorthe Sørensdatter, madmoder, 37 år. 1. Ægteskab 

Mette Jensdatter, hans datter, 4 år 

Christen Andersen, tjenestekarl, 45 år. Ugift.                

Maren Nielsdatter, tjenestepige, 19 år. Ugift. 

Karen Jensdatter, husbonds moder, 69 år. Enke efter 1. Ægteskab. Nyder aftægt af stedet. 

Folketælling 1801: 

Jens Andersen,bonde og gårdboer, 51 år. 1. Ægteskab 

Dorthe Sørensdatter, hans kone, 53 år. 1. Ægteskab. 

Karen Jensdatter, 13 år. Deres børn. Hun bliver gift med næste ejer. 

Mariane Jensdatter, 9 år. "         " 

Margrethe Andersdatter, 44 år, mandens søster. Ugift. 
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Beskrivelse af Søndergaard i 1801. 

Denne beskrivelse findes i en brandtakseringsprotokol for Østeraaegaard og alle dens 

fæstegårde. Denne protokol blev for ca. 20 år siden fundet af Svend "Sadelmager" Nielsen i et 

hemmeligt rum i et gammelt chatol han havde købt af Alma Bødkergaard, der var barnefødt 

på  Bødkergaard. Protokollen er i dag på arkivet i Hals.  

 

En Gaard beboes af Jens Andersen                              

a) Stuehuset norden i gaarden,  12 Fag,8½ Al. 

dyb, Ege under og Fyrre over Tømmer, klinede 

Vægge   og Straae Tag, til Stue, Kammer, Køkken 

og Bryggers, med Loft, Vinduer og Dørre, en Jern 

Bie- lægger Kakelovn, en indmuret Kobberkedel             

på 3/4 Tønde, Ildsted med Leerbue og Bageovn       

af Leer. 

b) Det Søndre Huus 18 Fag,12 Alen dyb,Ege under 

og Fyrre over Tømmer, klinede Vægge og Straae  

Tag, til Lade. 

c) Det Østre Huus 9 Fag, 7½ Alen dyb, Ege under 

og Fyrre over Tømmer, klinede Vægge og Straae -     

Tag, til Stald og Koehuus. 

Søndergaard var altså i 1801 en 3 længet gård, 

idet det vestre hus manglede. Indkørslen har nok 

været mod vest.  

 

Folketælling 1834: 

Anders Andersen "Mand", 55 år, gift. Gårdmand. Overtog gården i 1813 efter svigerfaderen.    

Karen Jensdatter, 46 år, gift. Hans kone. Hun er datter fra gården.  De blev gift i Ø. Hassing kirke 

den 7. Nov. 1806. Begge fra Gaaser. Forlovere: Chresten Andersen af Gaaser og Jens Sørensen af 

Øster Hassing.                                                                                                                                                                                

Anders Andersen, 25 år, ugift.                                                                                                                                                   

Dorthe Andersdatter, 20 år, ugift .                                                                                                                                                 

Ane Margrethe Andersdatter, 16 år.                                                                                                                                              

Jens Andersen, 14 år.                                                                                                                                                                       

Niels Christian Andersen, 9 år.   Født  1. Sept. 1825. Død 28. April 1904. Næste generation.                                                                                                               
Johanne Andersdatter, 5 år.                                                                                                                                                       

Margrethe Andersdatter, 78 år, enke. Indsidder og almisselem. Hun var forrige ejers søster. 
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Niels Christian Andersen Mand. 

1856 - 1899 

Niels Andersen Mann var selvejergårdmand i Søndergaard i Gaaser, Øster Hassing Sogn.  Han fik 

skøde af sin far, Anders Andersen Mann, der forinden havde købt gården til  selveje  fra 

Østeraagaard. Skødet er dateret 23. April og lyst 23. Maj 1856. 

Niels blev født den 1. September 1825, som søn af gårdmand Anders Andersen og hustru Karen 

Jensdatter. Han døde den 28. April 1904. 

Han blev gift  i 1856 med pige                                                                                                                           

Margrethe Mathisdatter. Hun er født den 25. Juli 1829 som datter af Mathis Christian Nielsen af 

Gaaser (matr. 30) og hustru Christiane Peitersdatter. Hun døde den 5. Maj 1898.                                 

I ægteskabet var der følgende børn:   

Caroline  f. 28. jan.1857, død 25. Juli 1864, 7½ år.                                                                                                                                           

Anders Christian, f. 31. dec. 1859, døbt 5. april 1860                                                                                                                                                                                            

Christiane  f. 7. apr.1865. Gift med Chr. Kock i Elmelund                                                                                                                                        

Karen   f. 7. apr.1865. Kom til Langbrokro. Tvillinger                                                                                                                                      

Mariane  f. 1869. Hun blev gift med Gregers Thomsen, bror til Anton  Thomsen                                                                                                                                                                                               

Christian Martinus Nielsen, f. 12. Sept. 1873. Næste generation                                                                                                                                                                                                                                                          

Arvesag: I 1883 døde Margrethes lillesøster 

Mariane Mathisdatter som velhavende enke på 

Øster Toftegaard. Der må have været splid i 

familien, for en del familiemedlemmer fik ikke 

andel i den store arv, og blandt dem var 

Margrethe og hendes børn. 

Arvesagen er beskrevet i Gaaser By 3, Øster 

Toftegaard 
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Christian Martinus Nielsen Mand          
1899 - 1934 

Christian Martinus Nielsen Mand var selvejergårdmand i Søndergaard i Gaaser, Øster Hassing 

Sogn. Han fik skøde af sin far Niels Christian Andersen Mann. Skødet er  dateret den 13. og lyst 

den 23. Juni 1899. 

Christian blev født den 12. September 1873 som søn af gårdmand Niels Chr. Andersen Mann og 

hustru Margrethe Mathisdatter. Han døde den 22. august 1947. 

Han blev gift  den 2. maj 1899 i Vester Hassing Kirke med pige                                                                                                

Antomine Svendsen. Hun er født den 6. oktober 1874 som datter af Gregers Svendsen og hustru 

Karen Marie Sørensen i Gandrup.  Hun døde den 1. juni 1949.                                                  

Forlovere:  Gårdejer Niels Christian Andersen af Gaaser, gårdejer Peter Martinus Richter af 

Gandrup. 

Børn i ægteskabet:                                                                                                              

Niels Mann, f 17. febr. 1900. Den næste ejer af Søndergaard                                                             

Karl Mann, f. 10. marts 1907. Først en tid  partner med købmand Bertelsen på Østerå. Derefter 

gårdejer på Holtet. 

 

 

Det er uklart hvornår og hvorfra navnet Mann/ Mand er kommet ind i familien. Mange familier i Gaaser havde et 

andet kaldenavn end det officielle fra kirkebogen. Ofte var det sådan, at hvis en fremmed spurgte efter Christian 

Nielsen, så ville der bare blive rystet på hovedet, - hos de lokale var navnet Chr. Mand.  

Problemet blev løst i 1905, da der kom en ny navnelov, og de berørte gaaserboere drog i samlet flok til Aalborg og 

fik de uofficielle navne gjort officielle. Mand er senere ændret til Mann. 
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Syv af disse breve har Niels bevaret. De handler om det daglige liv og arbejde på gården 

derhjemme, men også livet i landsbyen som helhed bliver berørt. Det var en tid med megen 

sygdom, både i selve familien men også på hele egnen, idet den Spanske Syge og meningitis 

rasede, og der var flere dødsfald. Faderen skriver om sit arbejde i sognerådet, med mange 

møder, om høsten, der har skuffet lidt, og om besætningen. Også møder i Triøreforeningen, 

møder i Knoldgaard og Gåsehaven nævnes.  

Det mest interessante i brevvekslingen mellem far og søn, er oplysningerne om hestehandler 

og ejendomshandler. 

2. dec. 1918. Brev fra familien Richter i Gandrup. Et julebrev. De håber, at Niels har fået 

udbytte af vinterens lærdom og regner med, at han kommer hjem til jul. Kvien har fået kalv og 

den Spanske syge raser. Johanne Gade ligger meget syg, og "Kok Steffen" er meget i smerter, 

og Chr. Mann har barberet ham. Der har været Hjallerup marked, men det har været skidt, - de 

bedste heste kostede kun 2000 kr. 

11. dec. 1918.  Brev fra moder og Karl. Niels har åbenbart været syg, men har det nu bedre, 

og Karl også har været syg. Faderen har travlt, i dag er han i Aalborg, og i morgen skal han til 

legatuddeling i præstegården. Emil Gade hjælper til på gården. Den gamle bedstemoder 

sender et par vanter med 5 kroner i hver, moderen sender et tæppe, Karl en kasse cigarer og 

faderen sender penge til nye støvler. Steffen Kock har det bedre, og Johannes Thomsen har 

købt en følhoppe til 3800 kr. Her tilføjes, "Det var mange penge". 

16. februar 1919.  Et fødselsdagsbrev fra familien Richter i Gandrup. Der bliver ønsket 

tillykke med fødselsdagen. Bedstemor har det dårligt, og der er mange syge på egnen. En af 

slagterens tvillinger er død af hjernebetændelse, og "Fold Karl" er død. Thomas Olsen har 

solgt sin gård og købt et hus. 

Christian Mann sendte i 1918 sin ældste søn Niels på højskole i Brøderup, og senere kom han på landbrugsskole i Lyngby, og i 

perioden december 1918 til oktober 1919 var der livlig korrespondance mellem hjemmet i Gaaser og sønnen på Sjælland. 

Første verdenskrig er netop slut, men der er stadigvæk gode tider for landbruget, især med særdeles høje 

hestepriser, selvom der er tegn på, at nye tider er på vej. Der handles også med ejendomme og jord, og i Gaaser 

foregik en stor del af disse handler i den Vestre Købmands lagerlokale, også kaldet "Børsen". Her mødtes 

mændene og fik sig en dram eller 10, og det blev et problem for flere af dem. Her byttedes nyheder og rygter, og 

ofte kunne temperamentet løbe af med dem og gammel jalousi og fjendskab forårsage slagsmål. Nogle kolde 

hoveder så i tide forandringerne, der måtte komme efter krigens højkonjunktur, mens andre kørte videre i samme 

spor, og måtte løbe linen ud. 

Jeg fik snakket med gamle købmand Larsen, der havde butikken i 40erne og 50erne, inden han døde ude i Kærby, 

og han fortalte mange sjove historier om sin tid som købmand i Gaaser, og han beskrev levende atmosfæren i 

baglokalet, selvom den slet ikke kunne sammenlignes med tiden lige efter verdenskrigen.     JBL 
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20. februar 1919. Brev fra faderen. Niels har fået plads for sommeren for 400 kr.,- og faderen 

mener, at det er en lille løn, men kan gå an, hvis han er tilfreds med pladsen. Der er 

skatteligning, så faderen er ikke meget hjemme i disse dage. Der er marked i Nr. Sundby, og 

næsten alle fra Gaaser er derude. Johannes Thomsen fra Bødkergaard er også derude med en 

4 - 5 heste. Han har købt en rød følhoppe af Gregers Thomsen til 3800 kr, men det er vist lidt 

rigeligt, da hesteprisen er stærkt vigende, - der er næsten ingen handel med dem. Steffen Kock 

har det bedre, men Jens Laurids (søn fra Aagaard 23a) har det ikke bedre. Niels, der er 

interesseret i hestene, har spurgt om hopperne er ifol, men faderen ved det ikke endnu.  Karl 

skranter stadigvæk og kan ikke klare sig uden medicin. Niels skal ind til København til 

Fastelavn, hvor han skal hilse Jens Richter og Ludvig Skov ("Skov Peters" søn i 33a). 

14. marts 1919. Der er optærsket, og der er ligeså meget korn på loftet som sidste år,100 tdr., 

og det kan nok klare foråret ud. Der er bestilt klid til malkekvæg efter mælkemængde. Der er 

160 liter mælk pr. dag, og det kan give 200 kr. i mælkepenge hver 14. dag. Søndergaard er 6. 

højeste leverandør til mejeriet. Der er vistnok føl i Trine. Rughalmen kan bruges til tag i år, og 

tækningen er begyndt. Det var et dårligt hestemarked. Ole Simonsen (30a) var derude i 3 dage 

men fik ikke solgt. Johannes Thomsen solgte 3, men købte en Frederiksborger i stedet. I dag 

holdes den store Triøreforsamling hos Anton Thomsen (28a), og i morgen er der forsamling i 

Knoldgaard på gården. Peter Gade købte i går "Sø Thames" af Adolf (31a) til en pris af 3900 kr. 

Der bliver handlet meget med små ejendomme for tiden. (Andreas Larsen (32a) købte i 1916 

marken (24 tdr. land) fra denne ejendom, og "ejendomshandlerne på Børsen", der allerede 

havde fordelt rovet i mellem sig,  fik således en lang næse). Så bliver der spurgt til Niels' tur til 

København fulgt af en formaning om at huske at sende det skidne tøj og strømper hjem, så 

moderen kan ordne det, samt et løfte om at sende penge til april, hvis det behøves. 

 23. august 1919 fortæller faderen, at han har solgt sin andel i Sønderskoven til "Selskabet", 

der bestod af en kreds af Gaaserboere. Salgsprisen var 3750 kr, og det betød en fortjeneste på 

1600 kr. Faderen syntes, det var en god handel og spurgte Niels om hans mening. Det skulle 

senere vise sig, at det var en meget klog beslutning, da det senere gik meget skidt med dette 

selskab. Havde "den gamle" i tide lugtet hvilken vej, det gik. Det fortælles, at en af Gaasers 

originaler, "Fold Mads" i fuldskab tilbød de andre penge for at overtage hans andel. Folk 

troede han var helt tosset, men han har åbenbart også set lyset. 

 1. Oktober 1919.  Faderen fortæller Niels, der spændt har ventet på oplysningerne, at der 

har været ekstra gang i handelen med gårde i Gaaser. Faderen har sammen med svogeren Chr. 

Kock og købmanden i fællesskab købt "Skov Peters" gård (Holmsminde 33a), og derefter 

straks delt den op og solgt Tyringen og Engen videre. Engen blev solgt til Anton Thomsen på 

Haraldsminde (28a) for 14.000 kr. Denne havde så samtidigt solgt sin andel af Gaaser Kær på 

Holtet til gården Haven for 14.000 kr. Tyringen blev solgt til Johannes Thomsen i Bødkergaard 

(34a) for 9.000 kr. (Året før havde Johannes Thomsen bygget et stort og flot stuehus med 

Ejner Gade som bygmester, så der har været tryk på kedlerne i Bødkergaard).  Tilbage havde 
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de så gården og jorden omkring til 20.000 kr. Der er maskiner for mindst 4000 kr, så det er 

ingen dårlig forretning. 

Ole Simonsen i Sønder Nygaard(30a) har solgt sin gård til Anders Christensen(Trude) for 

62.000 kr. Anders har solgt sin egen gård, Ravnsgaard(16a) til slagter Sakse fra Øster Hassing 

for 26.000 kr. (Anders Christensen var gift med Marie, der var datter fra Haraldsminde(28a). 

Handelen med ejendomme gik simpelthen strygende. 
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Niels Christian Nielsen Mann 

1934 - 1965 

Niels Christian Nielsen Mann  var gårdmand i Søndergaard i 

Gaaser, Øster Hassing Sogn. Han fik skøde af sin far Christian 

Martinus Nielsen Mann. Skødet er lyst den 3. april 1934. 

Niels blev født den 17. Februar 1900 som søn af gårdmand 

Christian Martinus Nielsen Mann og hustru Antomine 

Svendsen. Han døde den 7. Maj 1978. 

Faddere ved dåben den 2. Sept. 1900 var Karen Marie Nielsen 

af Mølholt, gårdmand Christian Thomsen af Gaaser (Chr. Kock) 

og tømrer Niels Chr. Pedersen af Gaaser (Niels Ladefoged). 

Præst ved dåben var pastor Darre. 

Han blev den 29. december 1931 gift med pige  Ingeborg 

Pedersen.  Hun er datter af Anton Pedersen fra Rærup.Hun er 

født den 20. August 1906 og døde den 27. august 2000. 

 

 

Niels Mann var meget 

slægtsbevidst og meldte sig på et 

tidspunkt ind i foreningen til 

bevarelse af danske slægtsgårde. 

Han var også Gaasers sidste 

grandefoged, og han tog sig bl.a. 

af den årlige uddeling af penge fra 

udlejningen af Gåsehaven. Det var 

også ham, der stod for det 

endelige salg af  denne fællesjord. 
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Uddrag fra en bog om gårde i Vendsyssel. 

 

 

 

 

Ingeborg &  Niels Mann 
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Som medgift gav Ingeborgs far, Anton Pedersen, parret det nye stuehus, som ses her på billedet. Det blev 

bygget i 1932 i en tid, hvor pengene stadigvæk var små hos de fleste landmænd, men på byggeriet her ses 

tydeligt, at det ikke har været lige slemt overalt. 

Det gamle stråtækte stuehus, der nok kunne trænge til en afløser, blev nu erstattet af en bygning, der var 

en større proprietærgård værdig, og selv i dag er det det stuehus i landsbyen, der præsenterer sig bedst. 

Andre gårde i byen havde været lidt hurtigere med udskiftningen, idet Haraldsminde, Nygård og 

Bødkergaard fik nye stuehuse under højkonjunkturen under 1. Verdenskrig, men på Søndergaard kom det 

smukkeste resultat.                                                                                                     

 

Børn i ægteskabet:  

Minna,                                             

født den  17. Dec. 1933…………..   

Kristian, født den 23. marts, 1936        

død den 26. december, 2010 

                                                                                                        

 

 

Minna Kristian 

Anton Pedersen 
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Billeder fra dagligdagen på Søndergaard. 

 

 

 

 

Der repareres Kristian som kusk 

Ingeborg med vasketøj Niels på trappen 
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Kristian og Minna Kristian med hund 

Gamle Jens Mortensen og gamle 

Chr. Mann 

Kontrolassistenten med sin vogn 

Trespand med selvbinder 

Jumben spændes for. Det var 

transportmidlet før bilen. 
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Leg I gården med kaniner. 

Der køres i byen 

Kristian & Minna 

Ved fjorden 

Der høstes Far & søn i porten 
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Minna fortæller om barndommen 

på søndergaard , at hun tit blev 

passet af bedstemoderen på første 

sal. Engang, da hun sad på 

køkkenbordet, faldt hun ud af 

vinduet og ned på jorden.. Hun blev 

lagt hen at sove, og det var så det. 

Ingen pyller. Minna var en stærk 

pige og Kristian var en lille pjevs og 

de sloges ofte, og det var altid 

Minna, der fik skæld ud, for hun var 

den ældste og skulle være den 

klogeste 

Skolegangen var 7 år i Gaaser. Hun 

blev konfirmeret i Ø. Hassing 4. 

april 1948, spillede håndbold om sommeren og gik til gymnastik om vinteren. I Gaaser skole var der 

kursus i håndarbejde, men hun tog også til Aalborg og lærte kjolesyning. Hun fik klaverundervisning i V. 

Hassing. Sommeren 1949 var hun på Stidsholt Ungdomsskole, og tjente derefter i Lyngdrup sommeren 

1951. Sommeren 1953 var hun på Ryslinge Højskole. Derefter tjente hun på Koldkærgaard ved Aarhus. 

Hun kom hjem om efteråret og groede fast, indtil Ulrik kom og "befriede" hende.                                                                      

Familien på 

trappen Mor & datter 

I marken 

Minna på 

arbejde 

Kristian på 

vej i skole 
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Familien på Søndergaard var i landsbyen kendt som meget standsbevidst og for at lægge stor 

vægt på de materielle værdier, og man lagde ikke skjul på, at der var forskel på gårdmandsfolk og 

husmænd. Det mærkedes ikke til dagligt, men når de unge mennesker skulle finde partnere, lagde 

man ikke skjul på, at lige børn leger bedst. Denne indstilling kan let give problemer i familien, når 

unge mennesker mødes, og hormonerne klart får overtaget over den sunde fornuft. 

Denne problemstilling har mange andre gårdmandsfolk i Gaaser også haft tæt inde på livet, når de 

unge mennesker skulle finde partnere, hvilket medførte mange sene ægteskaber og mange 

ungkarle, men på Søndergaard voksede problemet sig særligt stort, og begge børn fik det at føle 

på egen krop. 

I krigsvinteren den 2. november 1944  kom der en ny, ung karl til Søndergaard. Det var Ulrik 

Mortensen, der var 14 år og husmandssøn fra Østerågård. Han fortæller, at det var en stor 

omvæltning for ham, at komme til det nye sted, for han var fra et fattigt hjem. Han mærkede 

straks, at maden var meget bedre, end han var vant til hjemmefra. Det var ifølge Ulrik noget 

karlene snakkede meget om, hvor de fik den bedste mad, og her var husmoderen på Søndergaard, 

Ingeborg, altid med i første række. Særligt stort indtryk på ham gjorde den første mortensaften, 

hvor der blev serveret andesteg. Han følte det, som var det juleaften. 

 Selvom der var forskelle, så fulgte livet på landet for karlene stort set samme mønster, og det var 

langtfra et luksus liv. Karlekamrene dengang var næsten altid i udhusene og meget primitive. På 

Søndergaard var der indgang gennem hestestalden, og man skulle vaske sig i forgangen, og der var 

hverken varme eller varmt vand derude. Varmt vand kunne hentes inde i bryggerset. Sengene var 

nogle store kasser fulde af rughalm og noget stærkt sengetøj. Der var lagt brædder på tværs i 

bunden, men man lå godt, når først sengen var varmet op. Om vinteren var der tit is på væggene 

og vinduerne, og der var mus i sengene. Toiletbesøg foregik som regel bag køerne. Det fine nye 

stuehus betød dog, at folkestuen var den bedste på hele egnen, da den lå ovenpå fyrkælderen og 

derfor altid var lun. Der var centralvarme i hele stuehuset. 

Nytårsaften gik karlene ud og lavede løjer på nabogårdene, og så kunne det også let ske, at man 

fandt  sin egen  seng væltet, når man kom hjem. Det var noget værre rod, og det kunne ske, at 

bundbrædderne kom i vandtruget. 

Morgentjansen var at muge ud med en trillebør, der var 2 meter lang og med jernhjul. Det foregik i 

mørke op ad et smalt bræt, og det var et meget hårdt arbejde for en 14 årig dreng. Om vinteren 

bestod en stor del af arbejdet med at tærske, og bagefter skulle kornet i 100 kg. sække bæres på 

loftet. Karlene så det som en manddomsprøve, hvem der kunne bære mest. Man var en rigtig karl, 

hvis man kunne tage 1oo kg. på nakken fra loen af uden hjælp. Det klarede Ulrik, da han blev 17, 

men som 82 årig synes han i dag, at det var dumt. Trods det hårde arbejde, mener Ulrik, at det var 

en god plads. Lønnen for vinteren  var 400 kr. 
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Sommeren 1945 hjalp han til hjemme hos forældrene på Østerågård, og fra skiftedagen 1 .nov. til 

november 1946 var han karl på Bødkergaard i Gaaser. 

Ulrik fortæller, at han var glad for pladsen i Bødkergaard, hvor man også serverede god mad for 

folkene, og Viggo Nielsen ville også gerne have beholdt ham, men Niels Mann kom selv og spurgte, 

om han han ikke kunne tænke sig at komme tilbage til Søndergaard som forkarl. Ulrik forklarer 

valget på den måde, at  på Bødkergaard havde man jo ingen datter. Han må altså meget tidligt 

have fået øje på Minna, og den fare var åbenbart endnu slet ikke gået op for Niels. 

Den 1. November 1946 var han så tilbage på Søndergaard som forkarl, og her blev han i 3 år til 

november 1949. 

 Som forkarl var arbejdet ekstra hårdt, for så stod man for pasningen af hestene, og morgen 

fodringen foregik meget tidligt, og om aftenen var sidste fodring klokken 20.30, så det var en lang 

dag. 

 Om sommeren blev der hentet tørv i Knoldgaards mose. Et spand heste med 2 vogne spændt 

efter hinanden kørte hjemmefra tidligt om morgenen. En vogn blev parkeret ved Knoldbakken, og 

derefter kørte man ind og fik læs på første vogn. Derefter kørte man ud og hentede den anden. Til 

sidst blev de koblet sammen, og så gik turen tilbage til Gaaser. Derhjemme skulle tørvene smides 

ind på loftet i den østre længe. Alt arbejdet gjordes med en roegreb. Om eftermiddagen skulle der 

så høstes med selvbinder forspændt med 3 jyske heste, hvis det da var høstvejr. I høstens tid 

skulle negene sættes i hobe for at tørre og køres ind på et senere tidspunkt. Om sommeren -47 fik 

Ulrik den tjans at kalke det fine stuehus. Det var lidt af en tillidserklæring for en ikke udlært murer, 

og det blev da også honoreret med 20 kr. Familien var på ferie på Sjælland i den uge. 

Ellers var der det almindelige sæson arbejde med at læsse møg på vognen, køre det ud i marken, 

hakke det af i dynger og derefter sprede det. Alt foregik med håndkraft. Så skulle der pløjes, og så 

blev der hakket roer og radrenset. Om vinteren, når der var koldt, skulle der køres roer ind. De var 

dækket af et tykt lag jord, der var frosset, og så måtte der gang i ishakken. En stor del af 

arbejdstiden om vinteren gik med tærskning, og det kunne være en meget støvet affære. 

Som tiden gik, fandt Niels Mann og Ingeborg efterhånden ud af, at de ikke blot havde fået en 

særdeles dygtig forkarl, men også at han og datteren var begyndt at blive "gode venner".  

 

Om efteråret 1949 kom Niels Mann med det forslag, at Ulrik skulle udvide sin horisont og tage en 

vinter på højskole på Ryslinge. Ulrik fulgte rådet og fik i sommerhalvåret arbejde på Ryslingegaard. 

Ved afskeden fra Søndergaard fik Ulrik en sølvske for lang og tro tjeneste, og en meget fin 

anbefaling fra Niels. Om husbonds gode råd til forkarlen nu også var helt uden skumle bagtanker,- 

ja, det kan man jo godt gøre sig nogle tanker om. Man har vel ment at "ude af øje, ude af sind". 
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I november 1950 kom Ulrik tilbage til Gaaser, og blev daglejer på Haraldsminde, der er nabogård 

til Søndergaard, - og det var måske ikke helt tilfældigt. Vinteren 1951 arbejdede han på gården 

Neirup i Gandrup, og blev derefter i foråret indkaldt til livgarden. 

Ved kaffebordene i Gaaser blev forholdet mellem Ulrik og 

Minna ivrigt debatteret, og der verserede mange forskellige 

udlægninger. Derfor har Ulrik besluttet sig for at fortælle om 

det, han kalder sit "7 årige time out", - og det bliver historien 

bestemt ikke ringere af. 

 Så her er begivenhederne ifølge Ulrik: 

"Fra sidst i 40erne blev jeg dybt forelsket i datteren på 

Søndergaard, og til foråret 1956 talte jeg ikke et ord med 

Ingeborg og Niels Mann om Minna. Måske havde de deres 

anelser, og det var måske derfor Niels Mann foreslog mig at 

rejse til Ryslinge højskole på Fyn. Så kunne det måske være, 

det drev over,- men det gjorde det nu ikke". 

"Hverken Minna eller jeg havde mod til at stå frem og sige, 

hvad vi havde gang i. Vi var mere underkuede dengang. Det 

var ikke som de unge i 60erne. Det hemmeligheds kræm 

meri ville jeg ikke stå model til længere,- og så måtte det 

briste eller bære. Beslutningen om at rejse til Canada var helt 

min egen. Jeg spurgte absolut ingen,- ikke engang Minna". 

"Jeg skrev til min fars ven i Canada, Johannes Knudsen, der 

var farmer i Ontario, og spurgte om han kunne skaffe mig en 

plads. Det kunne han, så den 11. Juni 1952 rejste jeg med  

amerikabåden  Oslofjord. Der stod et orkester på kajen og 

spillede Der er et yndigt Land. Så begyndte alvoren at gå op 

for mig, og jeg tænkte ved mig selv. Hvordan mon det her 

ender?" 

"Jeg blev hentet på stationen af Johannes Knudsen og hans 

søn Sigfred. Det er ham, der har skrevet den "Love Story", 

der ses til venstre på siden. Den er dog ikke helt sandfærdig. 

De afleverede mig så på den farm, hvor jeg skulle være hos 

Dow og Frances Godfellow. Jeg kunne ikke snakke et ord 

med dem, men John smilede, da de kørte, og sagde, nu får 

du det lært". 
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"Her på farmen blev jeg som et medlem af 

familien, og jeg har holdt forbindelsen med dem i 

alle årene, der er gået. Besøgt dem og omvendt. 

Efter et år rejste jeg så videre til Toronto. Nu skulle 

der laves en formue,- og det med håndkraft. Det 

var ikke en fremmed tanke for mig, for hænderne 

har jeg lært at bruge derhjemme". 

"I Toronto arbejdede jeg på forskellige fabrikker, og 

"dyngen" voksede, og da der langt om længe var 

gået 3 år, var "dyngen" blevet til en lille bakke. Lidt 

skrumpede "dyngen" dog, da jeg året før købte 

min bil,- en Nash Canadian Statesman 1953" 

"Sommeren 1955 begyndte jeg at planlægge 

turen hjem. Bilen skulle jo med, og jeg bestilte 

plads på juleskibet Kungsholm, der skulle sejle fra 

New York først i december. Jeg kørte i bilen fra 

Toronto nogle dage før, boede på hotel et par 

nætter og så lidt af New York, før vi sejlede 

hjemad. Det var en hyggelig tur hjem med penge 

på lommen og bil i lasten, og sproget var nu ikke 

længere et problem, - så den fik ikke for lidt" 

 

Der var nu gået 3½ år siden jeg sidst havde set 

familien. Jeg havde da fået et brev en gang 

imellem, men tingene gik langsomt dengang. Det 

var min drøm at køre til Gaaser den 17. 

december på Minnas fødselsdag, men den dag 

var der blevet snestorm, så det gik ikke.  Først 

nogle dage før jul ankom jeg til Søndergaard, og 

jeg var meget spændt. Jeg var da velkommen, 

men jeg syntes stemningen var lidt anspændt, og 

jeg fik ikke spurgt Minna, om jeg stadig stod 

øverst på listen. 

Fra Søndergaard kørte jeg til min moster, der boede på Østeraagaard, og her blev jeg om natten. 

Dagen efter, den 23. Dec. ville jeg køre tilbage til Svendstrup, hvor mine forældre boede. Jeg 

nåede dog ikke længere end til Gaaser, for der var vejen lukket med sne, så jeg kunne ikke komme 
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videre den dag. Så gik jeg ind til min gamle jagtkammerat, smed Sofus Hågensen, og hans kone 

Karla og overnattede her. Karla, der selv kendte kærlighedens veje, havde jeg brugt en enkelt gang 

til at viderebringe et brev fra mig til Minna. De var jo naboer.  Bilen blev parkeret i smedjen, som 

den næsten fyldte, og den blev et tilløbsstykke for gaaserboerne, der ville ind og se den. Dagen 

efter kom sneploven, og jeg nåede hjem til juleaften". 

"I dagene derefter skete der ingenting. Jeg kørte lidt rundt og besøgte gamle bekendte, og jeg 

besøgte også min gamle husbond Viggo Nielsen i Gaaser. Han var meget interesseret i de rygter, 

der gik om os, og han foreslog, at hans "drenge", der skulle til Markfredsbal i Aalborg, skulle 

invitere Minna med. Så kunne vi mødes der. 

Det gjorde vi så, og det varede ikke længe, før vi listede ned til min bil, der stod parkeret på 

Toldbod Plads. Her blev vi så genforenet "vokalt", - det var jo andre tider dengang. Viggo påstod 

senere, at det var hans skyld, jeg fik Minna. 

Så gik der igen et stykke tid, for vi havde ikke fået aftalt, hvordan vi skulle gribe sagen an. Pludselig 

kom der et brev til mig i Svendstrup, og det var fra Minna. Hendes mor havde sagt, at hun hellere 

måtte skrive til mig og invitere mig på besøg. 

Så gik der hul på bylden, og da Kristian skulle ind som soldat, så manglede de jo også lige en karl, 

så Niels var godt tilfreds. 

Vi blev forlovet 17. dec. 1956 og blev gift 8. 

juni 1957. Vi fik Morten 9. maj 1958. 

Samme år købte vi Enekær på Holtetvej for 

100.000 kr og flyttede fra Søndergaard 

dertil. Her har vi nu boet i 56 år og har fået 

yderligere 2 sønner, John i - 59 og Niels Erik 

i -65. 

John fører slægten videre sammen med 

Lissy, og de har børnene Astrid, Jeppe og 

Emil. 

Ulrik slutter af med at sige, at han har haft 

et godt og spændende liv, og han har aldrig 

fortrudt de valgt, han har taget,- og Minna 

laver stadigvæk god mad." 

 

 

Viggo har fortalt til sin søn Erik, at Niels Mann nogle dage efter Ulriks besøg selv 

var på besøg på Bødkergaard. Her spurgte Viggo til bilen og det andet, og Niels 

betroede ham, at det jo bare var en bil. Så fortalte Viggo, at han vidste, at der 

også var flere tusinde dollars på bankbogen. Her finder vi måske  lidt af 

forklaringen på hans sindelagsskifte. I øvrigt blev bilen solgt, da den havde tjent 

sit formål. 
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                     Kristian Mann 

1965 - 2010 

Kristian Mann var gårdmand i Søndergaard i Gaaser, Øster 

Hassing Sogn. Han fik skøde på gården af sin far den 13. 

august 1965. Skødet er lyst den 16. August. 

Han blev født den 23. Marts 1936 som søn af gårdmand Niels 

Christian Nielsen Mann og hustru Ingeborg, født Svendsen. 

Han døde ugift den 26. december 2010. Han blev begravet 

den 30. december i Gaaser.  

Skødet lyder som følger: 
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26 
 

 

 

 

Da Kristian i 1965 overtog ejendommen fra sine forældre, fulgte man gammel skik, og der blev 

lavet en aftægtsordning, hvor Niels og Ingeborg fik aftægtslejligheden på 1. sal i stuehuset, hvor 

bedsteforældrene også havde boet, da de i deres tid blev aftægtsfolk. 

Denne ordning med aftægt var en skik, der blev brugt flere steder i landsbyen, både før og efter 

handelen på Søndergaard, og alle steder affødte den visse vanskeligheder, idet generationerne jo 

sjældent ser ens på tingene, - de gamle synes altid bedst om det, der var, og de unge vil lave om på 

det, der fungerede godt for forældrene. Det er en ordning, der på den ene side giver de ældre 

mulighed for at overdrage til en fordelagtig pris, idet de selv kan blive i det vante miljø uden ekstra 

omkostninger. Man kan så hjælpe lidt med gode råd og med driften efter bedste evne og have den 

glæde at se børnebørnene vokse op, og med den yderligere fordel, at de samtidig kan holde lidt 

øje med den nye ejer, så han ikke skræver videre end bukserne kan holde. Det har altid givet 

problemer, og det vil det også gøre i fremtiden, men det synes, som om skikken med aftægt nu er 

ved at forsvinde. Unge mennesker i dag vil selv, og de er så kloge, at de bestemt ikke har brug for 

råd, - især da ikke fra "de gamle". 

I 1970 blev naboejendommen Elmelund  sat  til salg. Marius Kock, hvis mor Christiane var søster til 

gamle Christian Mann, var nået til vejs ende og kunne ikke mere. Han var ellers søn af gamle 

Kristian Kock, der blev betragtet som Gaasers dygtigste bonde, og der gik mange historier om 

indholdet af hans tegnebog- harmonikaen. Det kunne ikke ses på ham, at han var velhavende, idet  

hans påklædning var meget jævn, og der fortælles også mange historier om hans personlige 

hygiejne, som ikke var for god. En gang, da han skulle til doktoren med en dårlig fod, ville doktoren 

se dem begge. Det var ikke så godt, for han havde kun vasket den ene. 

Marius havde arvet den ene side fra faderen, men desværre ikke den anden, og da han heller ikke 

fik støtte af Gerda på hjemmefronten, så gik det, som det måtte gå, og ejendommen blev slagtet. 
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Kristian Manns køb af jord fra jordfordelingen, da naboejendommen 

Elmelund (27a) blev nedlagt som landbrug i 1970. 
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Kristian Mann var ikke den eneste, der deltog i 

denne jordfordeling. Marius Madsen i 

Nørgaard (30c) købte engparcellen. 
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På et tidspunkt bliver Kristian 

interviewet til det lokale 

kirkeblad. 

Her fortæller han meget 

åbenhjertigt om sit liv, som 

bortset fra nogle år på 

skolebænken i Nørresundby, 

landbrugsskole og soldatertid 

ved den Danske Brigade ved 

Itzehoe, altid var begrænset 

til Gaaser. 

Han indrømmer ærligt, at  i 

begyndelsen drejede det sig 

kun om at tjene penge, og det 

foregik gennem hårdt arbejde. 

Han fortæller, at han i 

begyndelsen oparbejdede en 

besætning på 50 malkekøer, 

der var også grise på gården, 

og som vi har set blev der 

tilkøbt jord i flere omgange.  

Det hele ændredes brat, da 

han blev syg. Besætningen 

blev solgt, og rigtig mange 

timer blev tilbragt i dialyse på 

hospitalet. Han måtte døje 

med hovedpine i 30 år, men han fik tid til at fundere over tilværelsen, og kom til den konklusion, 

at "folk er forskellige, man bliver, hvad man vil være, og gør, hvad man vil". 

I mange år boede Kristian alene på gården, med sin moder Ingeborg som myndig husholderske. 

Det betød, at når han en sjælden gang tog fri fra arbejdet og inviterede en pige hjem, så holdt 

forholdet af en eller anden grund ikke længe. Til sidst løb livet fra ham, og han blev for syg til at 

nyde livet og frugterne af alt det hårde arbejde, så mon han har været helt ærlig overfor sig selv, 

da han sagde, at "man bliver, hvad man vil være". 
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Kristian døde ugift den 26. december 2010,  74 år 

gammel. Han blev  begravet på familiegravstedet på 

Gaaser Kirkegård. 

Søndergaard gik derefter i arv til søsteren Minna og 

3 nevøer. 

 

 

 

 

 

Søndergaards areal, som det ca. 

var i 2010, da Kristian døde. Der 

er købt jord til fra 

naboejendommen Elmelund 

samt en ejendom på Holtet. 
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Arvingerne 

 

 

Efter Kristians død, arvede Ulrik og Minna 

Mortensen Søndergaard i Gaaser. De følte 

sig imidlertid godt tilpas på deres egen gård 

på Holtetvej 52, og alderen talte heller ikke 

for en flytning til Gaaser så sent i livet, og de 

lod derfor arven gå videre til deres 3 sønner. 

Disse havde dog også allerede etableret sig, 

og var i begyndelsen indstillet på et salg. 

Dette er dog ikke helt let, for gården har en 

størrelse, der gør, at den kun kan sælges til 

en landbrugs uddannet person, og krisetiden 

gør, at landmænd for tiden har meget svært 

ved at skaffe kapital. Ligeledes  betyder  

beliggenheden nær naboer og fjorden, at det er næsten umuligt at få lov til at lave tidssvarende 

nye produktionsbygninger, og  de gamle er helt utidssvarende for moderne landbrug. Gården er 

en udpræget liebhaver gård, og de liebhavere, der har pengene, må kun købe, hvis de har en 

landbrugsuddannelse. 

Meget taler for frasalg af jord til til nabogårde i drift, således at gården får en størrelse, der gør, at 

den kan købes af enhver. Den risikerer derved at få samme skæbne som 2 naboejendomme, der 

kun skal bruges til jagt, og som ellers står ubeboede. Dette ville være en meget trist ende på en 

ejendom, der har været i samme families besiddelse i 

350 år. Man kan kun håbe, at krisen og penge mangelen 

giver de nye arvinger tid til at tænke sig godt om, inden 

de tager en beslutning.  

 

Arvingerne: 

Niels Erik, f. 18. Maj 1965. Astrid, f. 11. Juni  1986 .  Morten, 9. Maj  

1958. John, f. 16. Juni  1959. Jeppe, f. 6. Nov.1988.           Lissy, f. 4. 

Okt. 1986. Emil, f. 5. Januar 1996. 
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Enekær  

Søndergaard 1970 
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Ekstra sider om Søndergaard 

Fortalt af købmand Larsen (forhen købmand i den vestre butik i Gaaser) 

I 1951 kom en kørelærer ned til Gaaser og tilbød køretimer. Tre tegnede sig og blandt dem var Niels Mann ( de to 

andre var købmand Bertelsen og Niels Larsen).  Niels købte sig en Hilman, før han fik kørekort. Da han skulle til 

køreprøve i Aalborg, måtte Ejner Gade, der havde kørekort, tage med, men Niels insisterede på selv at køre hele 

vejen derud. På bagsædet sad Marius Koch, og ved hjemkomsten berettede han om turen. Før Gandrup mødte de 

en traktor, og det gik godt, men ved Vesterhassing kom en mand med sin trillebør, hvilket fik Niels til at udbryde:" 

Det er da skrækkeligt så mange, der er på vejen i dag". 

Niels Mann havde tit hovedpine, og ved en fest hos Niels Larsen var det igen galt med hovedet. Niels Larsen kom 

med nogle piller, som Niels Mann spiste, og de hjalp. Niels Larsen tilbød ham så at beholde resten. Nogle dage efter 

mødtes de igen, og Niels Larsen spurgte, om det gik godt med pillerne. Niels Mann roste dem og sagde, at de var 

udmærkede, men at de gav sved. Det kan jeg godt forstå, sagde Niels Larsen, for det er nogen, Dagmar har fået for 

at amme, og det kan du jo ikke, så du må svede i stedet. Historien gik over hele sognet og er mig fortalt af Pastor 

Veien, der morede sig kongeligt. 

 


