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Tegning af "Skryds Peter" fra Ulsted, som tegnede de fleste gårde og huse på egnen. Han
forskønnede gerne, og ofte med et forbisejlende skib og flaget hejst. Tegningen er lavet før
1918, da Bødkergaard det år fik nyt og herskabeligt stuehus.
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Bødkergaard
Bødkergaard er en gammel dobbeltgård, der kan følges langt tilbage i tiden. De to halvdele, Vester Bødkergaard
(matr. 33) og Øster Bødkergaard (matr. 34) lå så tæt sammen, at deres tagskæg næsten berørte hinanden.
Fæstegården blev sommetider drevet af en fæster, men som regel var der to, der delte fæstet, - og det drejede sig
ofte om far og søn.
Ved landsbyens udskiftning i 1797 blev gården den østligste i Gaaser ejerlav, hvis grænse mod Østerågård
dannedes af Bødkergaards Bæk. Gårdens beliggenhed tæt på fjorden indebar, at fiskeri efter sild og ål mm. sikkert
har været af ligeså stor betydning som agerbruget.
Mange fæstere havde ofte et håndværk som bierhverv foruden at drive jorden, og for Bødkergaards vedkommende
har man vel lavet tønder til sild mm., og dette bødker arbejde har således givet gården navn. Et særkende ved
Bødkergaard er, at fæsterne ofte har taget navn efter gården.
I slutningen af 1800 tallet blev flere parceller solgt fra Vester Bødkergaard, og en ny gård kaldet Holmsminde blev
med resterne af jorden opbygget 300 meter vest for den gamle plads. De sidste rester af Vester Bødkergaard er nu
helt forsvundet, og Øster Bødkergaard står alene tilbage på sin gamle plads.

Vester Bødkergaard

Øster Bødkergaard
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Kommisionsmatriklen i 1662
I året 1662 blev der lavet en ny matrikel med det formål at indkræve skatter. Den kaldtes
Kommisionsmatriklen og Bødkergårdene er nr. 13 på listen. Ejeren af gården er Kongen, men
denne har været i bekneb for penge og pantsat alle sine ejendomme i Gaaser til Frederik
Thuresen. Denne Frederik Thuresen var borgmestersøn fra Aalborg, men under svenskekrigene
var han Stadsoberst I København, og han har åbenbart haft penge til gode hos kongen. Under
disse svenskekrige gik det hårdt ud over bønderne, da hele egnet blev besat og udplyndret flere
gange.
Om Bødkergaard siges det: Der er 2 fæstere, Anders Christensen og Christen Andersen, og
gården, der er en helgård, vurderes til 6 tdr. hartkorn - 6/0/0/0. Udsæden er: rug 0 tdr, byg 8 tdr
og havre 4 tdr. Høhøsten er 40 læs. Skylder (afgift) 2 tdr. byg, 1 fjd. smør, 1 svin og 1 foenød
(kvie). Det siges endvidere, at bygningerne er ved magt, dvs. velholdte, men at den ene fæster,
nemlig Christen Andersen, er forarmet. Det drejer sig sikkert om far og søn.

Amtsstuematriklen i 1664
I 1664 blev den gamle matrikel afløst af en ny, og på denne liste er Bødkergaard opført som nr.
16. Fæsterne er stadig Anders Christensen og Christen Andersen. Hartkornet er stadig 6/0/0/0.
Afgifter er som i 1662.

Christian den V's matrikel 1688
Heller ikke matriklen i 1664 fik nogen lang levetid, idet man snart fandt ud af, at den heller ikke
gav det retfærdige og ensartede ligningsgrundlag for jordskatterne, som var tilsigtet. Derfor
lavede man i årene op til 1688 en ny matrikel, der blev kaldt Landmålingsmatriklen.
Nu blev al jorden målt op, boniteret og klassificeret. Jordens brug og hvil samt gødning
beskrevet og høhøsten opgivet i antal læs/knipper. Også græsningsretten på fælleden nord for
Holtet blev vurderet.
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Her i 1688 står den som nr. 24 på listen. Der er i mellemtiden kommet ny ejer. Frederik
Thuresen har åbenbart ikke overtaget pantet, og kronen har på et tidspunkt efter 1664
videresolgt Bødkergaard sammen med 2 nabogårde til Commisarii Thøger Lassen, Ålborg.
Der er også kommet nye fæstere. Først Niels Pedersen der en tid havde fæstet alene, og i 1683
ses han igen afløst af 2 fæstere Jens Andersen og Svend Pedersen. I 1688 har Jens Andersen
fæstet alene.
Hartkornet er i denne matrikulering nedsat til 4/6/3/0 for hele gården. Hver halvdel havde altså
2/3/1/1½.
Bødkergaard havde i 1688 alle sine agre i Mark nr. 12 kaldet Munke Haven. Jorden her er
beskrevet som "Ringe byg jord af grå sand og lidet muld".
Det drejer sig om agrene 20 - 92, og det vil sige at jorden lå samlet på et sted, hvilket var en stor
fordel og ikke almindeligt i landsbyen. Arealet for de to halvgårde tilsammen var 432203 kv. alen
eller ca. 31 tdr. land. Engen takseres til at give 27 læs hø.
Om driften af Munke Haven, der ligger østen for Jens Andersens gård, siges følgende: Bruges 3
år og hviler i 3 år. Sås 1. år efter gødning med byg. 2. og 3. år med havre.

Aalborg storkøbmanden Thøger Lassen var en af de nye borgerlige godsejere, som startede med en ydmyg stilling
som skriver for lensmanden i Aalborg. Han giftede sig med en rig købmandsenke fra Aalborg, og ved hans død i
1690 viste hans skifte, at han ejede flere herregårde i Vendsyssel samt meget strøgods (bøndergårde). I alt 5200
tønder hartkorn. Inden hans død, var han blevet adlet, og han boede på godset Rødslet. Han var ved sin død
Aalborgs rigeste mand. (Aalborg Hist.3 side 61)
I 1660erne og i årene derefter var der et sildeeventyr ved Limfjorden, og udskibningen af saltede sild fra Aalborg 10
dobledes . De største købmænd / lodsejere ejede kågene og sildestaderne, og de ansatte fiskere som daglønnere,
drev deres egne salterier, og de ansatte bødkere til at lave tønderne. Mange sild kom dog ikke forbi Aalborg, men
blev fanget, saltet og forhandlet direkte af bønder langs fjorden. (Aalb. Hist. 3, 71 - 76)
Man må formode, at det var mulighederne for fiskeri her i Gaaser, der har fået den meget foretagsomme Thøger
Lassen til at sætte sig på Bødkergaarden samt de 2 nabogårde øst herfor mod østeråen, og det er muligvis ham, der
har startet produktionen af tønder, som har givet gården sit navn. Thøger Lassen var også storeksportør af okser, og
Bødkergaarden og nabogårdene, der havde god græsning, har måske også tjent til opstaldning og opfedning af
disse.
Thøger Lassen, der også var krigskommissær, stod blandt andet for, at udskrive mandskab til landmilitsen. Hvert
gods skulle stille med et antal unge bønderkarle, og det gav ofte anledning til stridigheder mellem godserne. Dette
hverv udførte han med hård hånd, og en nat mødte han op med sine ryttere ved fjordskolen i Gaaser, hvor han med
magt bortførte lærer Niels Nielsens søn, unge Niels Nielsen, der var på besøg hjemme hos sin far. Han skulle springe
soldat, og dette medførte en retssag, idet unge Niels Nielsen, som var lærer i Gandrup, var fritaget for militær
tjeneste. Vidnerne i sagen var folk fra Gaaser, og det giver et godt indblik i familieforholdene. Man kan vist roligt gå
ud fra, at Thøger Lassen ikke var en populær mand i landsbyen.
Om denne sag kan læses i Hjørring Amts Årbog V, 1923 - 24.
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Bødkergaard 1720
Efter Thøger Lassens død i 1790 må ejerskabet være gået tilbage til Kronen, som i 1720 sælger
Bødkergaard sammen med en del andre gårde i Gaaser til hospitalsforstander Jens Clausen, der
var svigersøn til Niels Svendsen Ryberg og Margrethe Muhle (død 1702), forhen i Øster
Gaasegaard. Der blev købt i alt 7 gårde med 24 tdr. hartkorn for en spotpris af 2 Rdl. pr. tønde.
Kronen forbeholdt sig jagtretten.
Blandt disse gårde var også Øster Gaasegaard 4/0/0/0 gl. matr. på østsiden af åen og Østeraae
3/6/2/2 gl. matr. på vestsiden af åen. Disse 2 gårde blev slået sammen til en på østsiden af åen
og dannede grundstammen i den nye storgård Østeraaegaard.
Jens Clausen begyndte allerede den 17. Aug. 1716 samlingen af Hovedgården Østeraagaard, idet
han på en auktion over det "Stürckske Ryttergods" købte 5 gårde, 2 huse med jord og 2
gadehuse. I alt hartkorn 8/1/1/1.
I 1716 var prisen købsprisen pr. tønde hartkorn en helt anden og langt højere, - omkr. 50 rdl.

Grunden til den store prisforskel skyldes en krise i både fiskeriet og landbruget, der startede omkring århundrede
skiftet og var særlig slem omkring 1720. Sildene forsvandt, kvæget fik mund og klovsyge og priserne på kornet faldt.
Bønderne manglede penge til skatter og til at købe varer for og producerede i stedet selv. Dette ramte den
godsejende del af købmandsstanden med mange fallitter til følge, (Aalb. Hist 3, side 93 - 98).
1755, opslag 221. Sophie Pedersdatters uægte barn af Bødkergården til dåben, - navn Bodil. Faddere: Jens Halses hustru ved
Østeraae, Niels Olesens hustru i Bødkergaard, Christen Pedersen, og Christen Nielsen af Gaaser. Barnefader Christen Christensen,
som samme tid tjente Peder i Bødkergaarden
1759, opslag 221. Maren Christensdatter Plovhus hendes 2 uægte børn af Gaaser, - Mads og Jens. Faddere: Peders hustru i
Bødkergaarden (34), Thomas Svendsens hustru (30), Niels Skolemester (1), Niels Christensen (24), Anders Andersen , Søren Jensen,
og Thomas Andersen og Erich Jespersen,- alle af Gaaser. Barnefader: Erich Rasmussen i Meldgaard i Gaaser (29)

1769 har helgården Bødkergaard

et htk. 4/6/3/0 under Østeraaegaard. Der er nu 2 fæstere,

der hver har et htk. på 2/3/1/1½.
Vester Bødkergaard, fæster Peder Nielsen , gift med Maren Sørensdatter.
Øster Bødkergaard, fæster Niels Olesen.

Niels Olesens Børn.
1) Anders Nielsen - Ole Andersen (33)
2) Niels Nielsen - Ole Nielsen (21)

1776
Vester Bødkergaard , fæster Svend Pedersen
Øster Bødkergaard, fæster Niels Nielsen

1778
Vester Bødkergaard, fæster Ole Andersen, - ny fæster , gift med Margrethe Nielsdatter
Øster Bødkergaard, fæster Niels Nielsen, gift med Maren Nielsdatter
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1780,opslag 67. Peder Nielsen og Maren Sørensdatters barn, Niels, båret til dåben af Bodil Nielsdatter, Niels Thomsens hustru på Holtet.
Faddere: Christen Sørensen Thoftgaard, Jens Nielsen, Anders Sørensen af Gaaser og Inger Marie Sørensdatter på Holtet

1787 Folketælling. Vester Bødkergaard
Ole Andersen, husbond, 35 år, 1. Ægteskab
Margrethe Nielsdatter, 30 år, 1. Ægteskab
Anders Olesen, 7 år, deres børn
Birgitte Olesdatter, 5 år, "
Maren Olesdatter, 2 år, "
Johanne Jensdatter, 24 år, ugift, tjenestefolk
Peder Sørensen, 20 år, ugift,
"
Ane Nielsdatter, 20 år, ugift,
"
Peder Gregersen, 14 år,
"

1787 Folketælling, Øster Bødkergaard
Niels Nielsen, husbond, 45 år, 1. Ægteskab
Maren Nielsdatter, madmoder, 45 år, 1. Ægteskab
Niels Nielsen,12 år, deres børn
Christen Nielsen,10 år, deres barn
Ane Margrethe Nielsdatter, 6 år, deres barn
Jens Nielsen, 2år, deres barn
Hans Nielsen, Tjenestekarl, 25 år, ugift, national soldat
Ane Christensdatter, tjenestepige, 22 år, ugift.

1778 opslag 61.
Jens Nielsen, båret af Karen Nielsdatter g.m. Peder Brixen. Faddere: Ole
Andersen (33), Ole Nielsen (21), Svend Thomsen (30) og Magdalene
Andersdatter af Poulstrup.

1788, Hovedkassebog for Østeraae, G 128, L.A. Viborg
Vester Bødkergaard, fæster Ole Andersens enke, - manden død
Øster Bødkergaard, fæster Christen Andersen Gandrup, - ny fæster, gift med enken Maren Nielsdatter

1790 Vester Bødkergaard, fæster Hans Nielsen, - tidligere national soldat og forkarl På Øster
Bødkergaard, - nu gift med enken Margrethe Nielsdatter.
Øster Bødkergaard, fæster Christen Andersen Gandrup

1797
Dette år blev landsbyen udskifter, og alle gårde fik samme hartkorn 1/7/2/0
Vester Bødkergaard, fæster Hans Nielsens enke Margrethe Nielsdatter
Øster Bødkergaard, fæster Christen Andersen Gandrup
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Beskrivelse af Bødkergårdene i 1801
Denne beskrivelse findes i en brandtakserings protokol for
Østeraagaard 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 i Bødkergaard. Protokollen er i dag på arkivet i Hals.
Begge gårdene er trelængede.

5 Øster Bødkergaard

En Gaard beboes af Christen Andersen Gandrup
a. Stuehuset norden i Gaarden 14 Fag, 8 Al. dyb
Eege under og fyrre overtømmer, klineDe Vægge og Straae Tag, til Stue, Kamer,
Kiøkken og Bryggers med Loft, Vinduer
Og Døre, en Jern Bielægger Kakkelovn,
En indmuret Kaaber Kiedel på ½ Td
Samt Skorsten af brændte Steen og BageOvn af Leer.

140 Rdl.

b. Det Øster Huus, 21 Fag, 9 Al dyb, Eege under
og fyrre overtømmer, klinede Vægge og
Straae Tag til Stald og Koehuus. 100 Rdl.
c. Det Vester Huus, 21 Fag 9½ Al dyb, Eege under
og fyrre overtømmer, klinede Vægge
og Straae Tag til Lade. 110 Rdl.

Siger Tre Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler
Er forsvarlig mod Ildsfare og ikke tilforn været forsikret
U. Thorsöe
Brand Direkteur

Jens Sørensen

Joh. Møller

Taxationsmænd
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Vester Bødkergaard
6.
En Gaard beboes af Niels Christensen Koldkier
a. Stuehuset norden i Gaarden, 12 Fag
8 Al. dyb, Eege under og fyrre overtømmer
Klinede Vægge og Straae Tag, til Stue,
Kammer, Kiøkken og Bryggers, med Loft
Vinduer og Dørre, en Jern Bielægger
Kakkelovn, en indmuret Kaaber KieDel på 3/4 Tønde,samt Skorsteen af brændte
Steen og Bageovn af Leer.

140 Rdl.

b. Det Vester Huus 23 Fag, 9½ Al. dyb, Eege
under og fyrre overtømmer, klinede
Vægge og Straae Tag til Lade. 11o Rdl.
c. Det Sønder Huus, 18 Faf, 9 Al. dyb, Eege
under og fyrre overtømmer, klinede
Vægge og Straae Tag til Stald og Koehuus.
100Rdl.

Siger Trehundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler
Er forsvarlig mod Ildsfare, og ej før været forsikret
U. Thorsøe
Brand Direkteur

Jens Sørensen
Taxationsmænd
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Joh. Møller

1801 Folketælling, Vester Bødkergaard

htk. 1/7/2/0

Niels Christensen Koldkær, 42 år, 1. Ægteskab, - gift med enken efter Hans Nielsen, Margrethe Nielsdatter
Margrethe Nielsdatter, 44 år, 3. Ægteskab
Anders Olesen, 20 år, ugift, søn af Ole Andersen
Niels Olesen, 12 år, søn af Ole Andersen
Birthe Olesdatter, 17 år, datter af Ole Andersen
Maren Olesdatter, 15 år, datter af Ole Andersen
Ole Hansen, 8 år, søn af Hans Nielsen. Han købte senere Lille Toftegaard til selveje. Stamfader til fam. Olsen.
Niels Hansen, 4 år, søn af Hans Nielsen
Ane Hansdatter, 4 år, datter af Hans Nielsen

1801 Folketælling, Øster Bødkergaard

htk. 1/7/2/0

Christen Andersen Gandrup,47 år, 1. Ægteskab. Gift med Niels Nielsens enke, Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter, 61 år, 2. Ægteskab
Niels Nielsen, 26 år, ugift, søn af Niels Nielsen, geworbne (hvervede) soldater
Christen Nielsen, 24 år, ugift, søn af Niels Nielsen, "
"
"
Ane Margrethe Nielsdatter, 20 år, ugift, datter af Niels Nielsen
Jens Nielsen, 15 år, søn af Niels Nielsen, næste ejer af gården

1834 Folketælling, Vester Bødkergaard

htk. 1/7/2/0

Niels Christensen Koldkær, 74 år, gift 1. gang med Margrethe Nielsdatter
Ane Christensdatter, 28 år, gift, hans kone
Mariane Nielsdatter, 10 år, plejedatter
Peder Chr. Christensen, 26 år, ugift, tjenestefolk
Jens Pedersen, 22 år, ugift
" "
Christiane Petersdatte, 17 år, ugift, " "
Peder Martin Pedersen, 29 år, ugift, " "

1834 Folketælling, Øster Bødkergaard htk. 1/7/2/0
Jens Nielsen, 50 år, gift, gårdmand
Johanne Levisdatter, 57 år, gift, hans kone (se skifte efter Niels Andersen i matr. 16, 1813)
Anders Nielsen, 22 år, ugift, hendes søn
Niels Jensen, 20 år, ugift, deres søn
Mariane Pedersdatter, 30 år, ugift, tjenestefolk
Lise Pedersdatter, 16 år, ugift,
"
"
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Folketælling 1840, Vester Bødkergaard
Niels Christensen Koldkær, 83 år, gift, gårdmand
Anne Christensdatter, 36 år, gift, hans kone
Maren Christine, 4år, deres barn
Peder Christian Christensen, 31 år, ugift, tyende
Søren Larsen , 18 år, ugift,
"
Walborg Andersdatter, 21 år, ugift
"
Mariane Nielsdatter, 16 år,
"

Folketælling 1840, Øster Bødkergaard
Jens Nielsen, 55 år, gift, gårdmand
Johanne Levisdatter, 62 år, gift, hans kone
Anders Nielsen, 27 år, ugift, deres børn
Niels Jensen, 25 år, ugift,
"
"
Peter Nielsen, 5 år, sidstnævntes uægte søn
Mariane Pedersdatter, 32 år, ugift, tyende
Maren Jensdatter, 17 år, ugift,
"

Peter Nielsen blev født uden for ægteskab den 6. april 1835 af pige Mariane
Pedersdatter. Udlagt barnefader var karl Niels Jensen, begge i Bødkergaard.
Faddere ved dåben var: Gårdkone Jacob Jensens enke af Gaaser (Maren
Gregersdatter matr. 25), pige Maren Olesdatter på Holtet, husmand Jens Chr.
Jørgense og Chr. Christensen Møller i Gaaser og gårdmand Ole Chr. Nielsen på
Holtet.

Hartkornsekstrakt 1844
Gaaser ejerlav (side 274 - 280) Matrikeldirektoratet, Titangade 13, Kbhn. N

Vester Bødkergaard: matr. 33, gammel hartkorn 1/7/2/0, nyt 4/1/-/1/4
Ejer: Østeraae - Løjtnant Tofts arvinger. Fæster Niels Christensen Koldkær

Øster Bødkergaard: matr. 34, gammel htk. 1/7/2/0, nyt htk. 3/7/1/½
Selvejer Jens Nielsen
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Folketælling 1845,
Vester Bødkergaard, matr. 33, htk. 4/7/-/ 1/4
Købt til selveje den 6. maj 1844 af Marie Toft & Harald Raasloff
Laurits Peter Holm, 25 år, gift, gårdmand (søn af lærer Holm) f. i sognet
Ane Christensdatter, 41 år, hans kone (enke efter foregående fæster. Født i Jerslev)
Maren Christine, 9 år, mandens steddatter, født i sognet.
Niels, 3 år,
deres børn, f. i sognet
Anders Christian, 1 år, "
"
"
Bertel Andreas Sørensen, 25 år, ugift, f. i. V. Hass. Tjenestefolk
Peder Chr. Poulsen, 16 år, f. i V. Hass.
"
Ane Marie Pedersdatter, 28 år, ugift, f. i V. Hass.
"

Øster Bødkergaard, matr. 34, htk. 3/7/1/½
Jens Nielsen, 62 år, gift, gårdmand, f. i sognet
Johanne Levisdatter, 67 år, hans kone, f. i sognet
Anders, 32 år, ugift, deres børn, f. i sognet
Niels, 30 år, ugift,
"
", f. i sognet
Peter Nielsen, 10 år, sidstnævntes søn, f. i sognet
Mariane Pedersdatter, 40 år, ugift, f. i V. Hass., tjenestepiger
Johanne Marie Nielsdatter, 18 år, ugift, f. i sognet
"

Folketælling 1850,
Vester Bødkergaard
Laurits Peter Holm, 31 år, gift, gårdmand, f. i sognet
Ane Christensdatter, 46 år, gift, hans kone, f. i Jerslev
Maren Christine, 14 år, konens barn, f. i sognet
Niels, 7 år, deres barn, f. i sognet
Christian Olesen, 20 år, ugift, f. i Hals, tyende
Ane Margrethe Christensdatter, 21 år, ugift, f. i sognet, tyende

Øster Bødkergaard
Niels Jensen, 36 år, ugift, gårdmand, f. i sognet (søn af den gamle ejer)
Jens Nielsen, 66 år, gift, f. i sognet, aftægtsmand
Johanne Levisdatter, 72 år, gift, f. i V. Hass. Hans kone
Peter Nielsen, 15 år, f. i sognet, førstnævntes søn
Jens Christensen, 21 år, ugift, f. i sognet, tyende
Mette M. Hansdatter, 28 år, ugift, f. i V. Hass., tyende
Marie Nielsdatter, 19 år, ugift, f. i sognet, tyende
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Laurits Peter Holm køber den
6. maj 1844 Vester
Bødkergaard til selveje af
Løjtnants Tofts arvinger fra
Østeraae. Det var Marie Toft og
Harald Raasloff.
Skødet tinglyst den 4. Juli 1845.

Folketælling 1855,
Vester Bødkergaard
Laurits Peter Holm, 35 år, gift, f. i Ø. Hass. Sogn, gårdmand
Ane Christensdatter, 51 år, hans kone, f. i Jerslev
Maren Christine, 19 år, ugift, f. i Ø. Hass. Sogn, deres børn
Niels Lauridsen, 12 år,
"
"
" "
Jens Peter Christensen, 20 år, ugift, Ø. H. sogn, tyende
Anders Chr. Jensen, 16 år, Ø.H.S. tyende.

Øster Bødkergaard
Niels Jensen, 41 år, gift , ØHS. Gårdmand
Ane Nielsdatter, 29 år, gift, ØHS. Hans kone
Jens Nielsen, 3 år, deres børn
Peter Nielsen, 20 år, ugift, hans barn
Jens Nielsen, 73 år, gift, forsørges af husfaderen, aftægtsmand
Johanne Levisdatter, 78 år, gift, hans kone

Folketælling 1860
Vester Bødkergaard
Laurits Peter Holm, 40 år, gift, f. i sognet, lever af sin gård
Petrea Olesdatter, 25 år, gift, f. i sognet, hans kone (ny kone)
Ane Christine, 3 år, f. i sognet, deres barn
Christian, 2 år, f. i sognet, deres barn
Christian Jensen, 26 år, ugift, f. i sognet, tyende
Ane Christine Jensdatter, 26 år, ugift, f. i sognet, tyend

Øster Bødkergaard
Niels Jensen, 46 år, gift, f. i sognet, lever af sin gård
Ane Nielsdatter, 33 år, gift, f. i sognet, hans kone
Peter Nielsen, 24 år, ugift, f. i sognet, hans barn
Jens , 4 år, f. i sognet, deres barn
Johanne, 11 år, f. i sognet, deres barn
Niels Anton, 1 år, f. i sognet, deres barn
Caroline Nielsdatter, 19 år, ugift, f. i Dr.lund, Tjenestefolk
Ane Marie Pedersdatter, 15 år, f. i V. Hass.,
"
"
Jørgen Martinus Pedersen, 20 år, f. i Dr.lund, "
"
Jens Nielsen, 77 år, enkemand, f. i sognet, aftægtsmand
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Laurits Peter Holm bortsolgte 2o. dec. 1860
matrikel 33e, Himmerige, til Niels Jensen.
Senere
Statshus i henhold til lov af 24. Marts 1899 i
forening med matr. 1d, Østeraagaard

Folketælling 1870
Vester Bødkergaard
Laurits Peter Holm, 50 år, gift, i sognet, gårdejer
Petrea Olesen, 34 år, gift, i sognet, hans kone
Ane Lauritsen, 12 år, i sognet, deres børn
Christian Lauritsen, 10 år, i sognet,
"
Andreas Lauritsen, 9 år, i sognet, " "
Else Lauritsen, 7 år, i sognet,
"
"
Niels Lauridsen, 4 år, i sognet
"
"
Karen Lauritsen, 2 år, i sognet,
" "
Martin Jensen, 27 år, ugift, i sognet, tyende, murer
Ane Marie Pedersen, 70 år, enke, f. i V. Hass. Husmoders moder, forsørges i familien.

Øster Bødkergaard
Niels Jensen, 55 år, gift, i sognet, gårdejer
Ane Nielsen, 43 år, gift, i sognet, hans kone
Johanne Levitte Nielsen, 14 år, i sognet, deres børn
Niels Anton Nielsen, 11 år, i sognet
"
"
Peter Nielsen, 34 år, ugift, i sognet, husfaders søn, arbejdskarl
Ane Marie Jensen, 36 år, ugift, i sognet, tjenestepige
Maren Jensen, 17 år, ugift, f. i Lillevorde, tjenestepige

Folketælling 1880

Der blev handlet meget i Gaaser i disse år, og
de små ejendomme på Gaaser Engvej skiftede
hyppigt hænder.
Laurits Peter Holm begyndte omkring 1878 at
bortsælge forskellige parceller fra gården.
1. dec. 1878 frasolgte han 33h, Lille Østergaard til
Peder Larsen, der senere flyttede til Østergaard.

Vester Bødkergaard
Laurits Holm, 60 år, gift, i sognet, gårdejer
Petrea f. Olsen, 44 år, gift, V. Hassing, hans hustru
Christian Lauritsen, 21 år, ugift, i sognet, deres børn
Else Marie Lauridsen, 17 år, i sognet
"
"
Niels Lauritsen, 14 år, i sognet
" "
Karen Petrine Lauritsen, 12 år, i sognet,
" "
Oline Jensine Lauritsen, 7 år, i sognet,
" "
Johanne Magdalene Lauritsen, 4 år, i sognet " "
Pouline Kirstine Lauritsen, i sognet
" "

19. dec. 1878 frasolgtes 33g, Brixhuset, til Niels
Andreas Brix.
19. okt. 1878 frasolgtes 33f, Sofiehuset, til Ove
Jensen. Senere efter frasalg af jord, - 33u.
25. jan. 1882 solgte han 33l, Østergaard, til Peder
Larsen, der solgte 33h til Ove Jensen i 1883.
I 1882 bortsolgte har hovedparcellen 33a til Niels
Peter Mathisen, der opbyggede en ny gård ca. 300
meter mod vest på østsiden af Vadet. Denne nye
gård fik navnet Holmsminde.

Øster Bødkergaard

Niels Jensen Bødkergaard, 66 år, gift, i sognet, gårdejer
Ane f. Nielsdatter, 53 år, gift, i sognet, hans kone
Tilbage på den gamle plads stod et par huse, der fik
Niels Anton Jensen Nielsen, 21 år, ugift, i sognet, deres børn
matrikel nr. 33K.
Johanne Levitte Nielsen, 24 år, ugift, i sognet,
" "
Peter Nielsen, 45 år, ugift, i sognet, plejesøn
Laurits Pedersen, 21 år, ugift, i Sulsted, tjenestefolk
Vilhelmine Christine Christensen, 34 år, enke, i sognet , fra Østeraae mølle
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Folketælling 1890
Vester Bødkergaard (resterne af gården)
Petrea Olesdatter, 54 år, enke, f. i V. Hassing, husmoder
Else Marie Lauridsen, 27 år, ugift,f. i Gaaser, hendes datter
Poul Peter Nielsen, 5 år, f. i Gaaser, plejebarn

Øster Bødkergaard
Niels Jensen Bødkergaard, 75 år, gift, f. i Gaaser, gårdejer
Ane Nielsen, 63 år, gift , f. i Gaaser, hans kone
Johanne Levitte Nielsen, 34, ugift, f. i Gaaser, deres datter .
Hans Severin Larsen, 21 år, tyende

Laurits Peter Holm er død, og enken bor nu i de resterende bygninger af
Vester Bødkergaard. Hun bor til leje, idet hendes mand den 17. Dec.
1888 solgte bygningerne til Johan Peter Nielsen, der var gift med
Charlotte Augusta Magnusson, - Svenske Augusta. Matr. 33k.

Det er gået tilbage på Bødkergaard. Niels og Ane er blevet gamle, og de
har kun en karl på gården.
Niels f. 8/7 1814, d. 18/6 1898. Ane Nielsdatter døde 15/6 1898
Hans Severin Larsen kommer fra Lille Starbæk på Holtet. Han bliver karl
på Bødkergaard og gifter sig datteren, der er 13 år ældre.

Niels Anton Nielsen Bødkergaard er Levittes bror, men der var også en
ældre halvbror, som faderen havde inden han blev gift.
Niels Anton fik ikke lov til at overtage Bødkergaard. Den 23. Juli 1887 fik han et barn
udenfor ægteskab med ugifte pige Inger Marie Hansen. Hun var datter af husmand Peder
Chr. Hansen (Ladefoged) fra Lille Østeraagaard, Gaaser Engvej. Pigen havde i forvejen et
barn, Mariane Christensen, født i V. Hassing i 1884.
De blev gift 16. Dec. 1887, og forlovere var pigens far Peder Chr. Hansen og Peder Larsen,
Gaaser. Faderen Niels Jensen har åbenbart ikke haft lyst til at stille op.
Han kom først til det lille husmandssted 47a bag ved Søndergaard, og siden kom han til
Holtet, hvor han opbyggede gården Stenholt. Bygningerne er opført omkring 1900 i
bindingsværk. Gården, der ligger på Bødkergaards andel af Gaaser kær, har matrikel 34 B og er på 33 tdr. land,
hvoraf 7 tdr. land er eng.

Folketælling 1901
Vester Bødkergaard, matr. 33k

Enken Petrea Olesdatter og børnene er flyttet
ud, og de nye ejere er flyttet ind. De har
formodentlig hidtil arbejdet på Østeraagaard.

Johan Peter Nielsen, f. 10/7 1846, gift, f. i Hals, husmand, tilflyttet fra Hals 1890.
Augusta C. Magnusson, f. 24/9 1860, gift, f. I Sverige, hans kone, gift i 1882
Nielsine M. Nielsen,f. 19/7 1887, f. i Hals, barn

Øster Bødkergaard
Hans Severin Larsen, f. 9/1 1869, gift, f. på Holtet, gårdejer, gift i 1894
Johanne Levitte Nielsen, f. 13/8 1855, f. i Gaaser, gift, hans kone
Alma Marie Larsen, f. 19/2 1898, barn
Marinus Andersen, f. 21/12 1880, ugift, f. i Horsens, tyende
Janus Emil Jensen, f. 16/1 1886, f. i Hals
"
Mette Marie Sørensen, f. 17/4 1883, f. i Ø. Hassing, "
Hans Severin Larsen som soldat i Aalborg 13/5 1892. Tønnies 98631
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Hans Severin Larsen Bødkergaard

Hans Severin Larsen er født den 11/1 1869 på Holtet i Øster Hassing sogn som søn af
Peder Larsen, der var søn fra Lille Starbæk. Hans moder var Christine Johanne Simonsdatter af
Gaaser fra 17a. Hun er født den 7/6 1844 og døde i 1923. Hendes far var Simon Folden, der ved
svigersønnens overtagelse af gården, giftede sig med en enke og flyttede til matr. 31. Peder
Larsen overtager svigerfaderens ejendom. I 1882 flytter Peder larsen med familie til den nye
udflyttergård Østergaard (33 L).
Hans bedstefar, Lars Pedersen, i Lille Starbæk var en bror til Jens Jensen Starbæks første kone,
Mariane Pedersdatter.
Levitte Johanne Nielsen er født den 13/8 1855 i Bødkergaard i Gaaser. Hun døde den 29/8 1914.
Hun var datter af gårdmand Niels Jensen Bødkergaard og hustru Ane Nielsen.
I folketællingen af 1890 er den 21 årige Hans opført som enekarl på gården, men han er også
ude med snøren andetsteds, for i 1892 føder pigen ugifte Marie Magnussen på Holtet en søn, og
Hans bliver udlagt som barnefader. Barnet kommer i pleje hos hans forældre på Østergaard,
men dør den 27. Juli 1901, 9 år gammel.

Den 28/12 1894 gifter han sig i Øster Hassing Kirke med datteren på Bødkergaard,
Levitte, der er 39 år gammel.
17
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Alma Marie Larsen er født den 19. februar 1898,
som datter af Hans Severin Larsen og Levitte Nielsen. Hun blev
enebarn, da moderen ved hendes fødsel allerede var 43 år
gammel, og det kunne derfor ikke blive til mere. Faderen blev
aldrig kaldt andet end Hans Bødkergaard, og omkring 1905 fik
han officielt navnet Bødkergaard. Det skete på samme tid, som
de andre gaaserboere skiftede navne
Billedet er taget, da Alma var på højskole i 1916. Tønnies
166565. Da Alma blev gift, flyttede hun til Øster Hassing, hvor
hun drev et lille gartneri med sin mand.
Den 22 febr. 1986 besøgte jeg Alma i hendes hjem i Øster
Hassing, en lille ejendom overfor kirken. Her lånte jeg en del
gamle billeder af gaaserboere, samt den gamle "Skryds
tegning" af Bødkergaard, der er på forsiden.
Alma, der var en god fortæller, var selv i familie med det meste
af Gaaser og vidste god besked om resten, og hun gav mig et
godt indblik i livet i Gaaser i almindelighed og på Bødkergaard i
særdeleshed. Det følgende er hendes beretning og anekdoter.
JBL.

Gaaserboerne ved fjorden havde fra gammel tid "ålegårdsret", - og for mange af folkene i byen var tilskuddet af
fisk en vigtig del af kosten. Alma fortæller, at hendes far, Hans Bødkergaard, lejede denne ret ud til nogle fiskere fra
Hals mod betaling af 16 lispund ål pr. år. Det eneste, der krævedes, var, at man inden en bestemt dato skulle sætte
et steg med sit mærke på fiskepladsen,- hvis man glemte det, var retten væk for det år.
En af disse fiskere var Niels Nielsen. Han var Svenske Augustas søn. Svenske Augusta havde været mejerske på
Østeraae, men boede nu i de huse, der var tilbage af Vester Bødkergaard, da jorden var blevet solgt fra. Husene fra
de to gårde lå så tæt sammen, at man kunne stå med et ben på hvert tag. Svenske Augusta var Almas gudmoder, og
hun blev senere gift med Christian Olesen i Lille Toftegaard, da hendes mand og hans kone var døde.
Bødkergaard havde altid et hyttefad liggende ved fjorden, og aftalen med fiskerne var, at man måtte hente grå fisk,
dvs. skrubber, isinger og torsk, som fiskerne puttede i hyttefadet. Fiskerne satte noget tang fast på et steg som tegn
på, at der var fisk.
Den 17. December 1888 solgtes 33k (bygninger uden jord fra Vester Bødkergaard) til Johan Peter Nielsen, der var
smed på Østeraagaard. I nogle år bliver enken efter Laurits Peter Holm boende på stedet, men i 1901 er han og hans
kone "Svenske Augusta" Magnusson, der havde arbejdet som mejerske på Østeraagaard, flyttet ind sammen med
datteren Marie Nielsen. Der var også sønnen Niels Nielsen, der var fisker i Hals men fiskede fra Bødkergaard.
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På billedet ses Johan Peter og datteren Marie
Ved granskning af kirkebogen fremgår det, at
Johan Peter Nielsen, født d. 13/7 1846, er søn af
ugifte Mette Marie Christensdatter i Gaaser. Den
udlagte barnefader var Niels Jensen i
Bødkergaard. Faddere ved dåben var: Mathis Chr.
Nielsens hustru Christiane Petersdatter, Pige Ane
Marie Christensdatter, Jacob Christensen (alle m.
30), husmd. Christen Christensen (47) og ungkarl
Niels Peter Mathisen (30).
I 1850 boede Mette Marie Christensdatter( 30 år og
ugift) sammen med sin 4 årige søn Johan Peter i
32c. Det var aftægtshuset til Nygaard. Hun ernærede sig som væverske. Hun kom fra Torslev og startede
som tjenestepige hos lærer Palmer. Dennes kone kom også fra Torslev , og jeg tror, de er søstre.
Fadderne er naboerne i Sønder Nygaard( 30), men om det er familie, ved jeg ikke.
Almas bedstefader Niels Jensen havde altså besvangret 2 piger, inden han giftede sig med Almas
bedstemor, Ane Nielsdatter. Moder Levitte havde altså 2 halvbrødre og en helbror. Det var altså ikke
tilfældigt at Svenske Augusta blev Almas gudmoder.
Da Johan Peter døde, giftede Augusta sig med Christian Olesen fra Lille Toftegaard. De små steder 2b, 2c ,
2d og 33k blev alle købt og nedrevet af Hans Bødkergaard.

I slutningen af forrige århundrede , før jernbanen kom til Gandrup, rejste man ofte med dampskibet Frem til
Aalborg. Frem var en lille båd, der sejlede i rute mellem Hals og Aalborg. Hvis man tog til Holtet, kunne man også
rejse med dagvognen.

Frem tog passagerer med undervejs, og man havde en signalmast nede ved
fjorden syd for gården, og når man havde hejst signalet, sagnede båden farten
og smed en lejder ud. Ove Jensen tjente sig en skilling i ny og næ ved at ro folk
ud til Frem. Denne Ove Jensen (bedstefar til N.O. Jensen) boede på gården
"Lille Østergaard" matr. 33h. på Gaaser Engvej. Han var gammel sømand og gik
med store ringe i ørerne. Han var på flere måder meget speciel og meget
overtroisk.

En gang imellem ville han gerne have sig en tår over tørsten, og således gik det
til, at da han noget bedugget skulle over broen ved Bødkergaards bæk på vejen
hjem fra kroen i Hals, fik han sit livs sjok. Han hørte noget pusle og rumstere
nede i bækken, og da han ville se, hvad det var, fik han øje på en hovedløs so
nede i grøften. Ude af sig selv af skræk skyndte han sig ind på gården, hvor han
fik vækket Hans og folkene og fik dem gjort begribeligt, hvad sagen drejede sig
om. De var noget skeptiske over den vidtløftige beskrivelse, men de gik da ud
for at se efter, - og de fandt da også ganske rigtigt en so. Den var så mudret til, at hovedet var svært at få øje på, men et hoved var der da. Ove Jensen blev så beroliget sendt hjem, - men sidenhen hørte han mange skoser om
"den hovedløse so".
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Lidt nord for Bødkergaard på Gaaser Engvej 3, ligger
" Sofiehuset". Her boede Iver Frederik Thomsen og
hans kone Sofie.
Da Frederik døde vinteren i 1907, skulle han efter
egnens skik og brug synges ud af venner og naboer
under ledelse af skolelæreren.
Der var imidlertid et skrækkeligt vejr den dag, og lærer
Kjær kom ikke, så de andre måtte klare sagen uden
ham.
Da de lidt ubeslutsomme stod og diskuterede, hvad der
skulle synges, foreslog Hans Bødkergaard, der var godt
skåret for tungebåndet og altid parat med en frisk
bemærkning, at de skulle synge "Frederik, er du oppe".
Det var en revy melodi, der var populær på det
tidspunkt.
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Der blev drukket meget i Gaaser. Især ved festlige sammenkomster og ved auktionerne, der ofte blev holdt over
ejendomme, der blev slagtet eller solgt. Men også til dagligt mødtes man ofte hos købmand Bech, og så blev der
drukket tæt. Det var ikke flasker man drak,- men ankre, og tit endte det med, at man kom op at slås efter et sådant
kalads. Det lange hurra kaldes stadig "Gaaserhylet". Tit gik løjerne ud over "Fold Mads" fra Brogaarden, der var
landsbyens original.

Engang fulgtes Chr. Koch i Elmelund og Fold Mads hjem fra gæstgivergården i Gandrup. De havde fået en tår over
tørsten og dinglede lidt, og pludselig kom Christian til at skubbe Mads i grøften. Mads pustede og stønnede og ville
op, og Christian forsøgte efter bedste evne at hjælpe til. Da sagde Mads, " Hold nu bi bitte Kok, - do skraber mæ
rent te".

Forhen

var det skik og brug i Gaaser, at læreren gik på omgang, når der skulle spises. Husmændene skulle springes

over hver anden gang. Selvom denne ret var afskaffet for mange år siden, kunne lærer Kjær alligevel af og til godt
benytte sig lidt rigeligt af den. Hans fedtethed var legendarisk. Alma fortæller, at når vejret var slemt, kom han ofte
hen og sagde til hende: "Du behøver ikke at skynde dig så meget bitte Alma, - jeg skal nok køre dig hjem", og så
blev han der altid og spiste med. Inden han kørte hjem, sagde han. " Jeg skulle også gerne have lidt til Rap". Det var
hans islænder hest. Engang var lærer Kjær på besøg hos Steffen Koch på Mellergaard, og han skulle da give karlen
en drikkeskilling for at spænde for jumben. Han rodede i alle lommer, men han kunne ikke finde nogen skillinger. Så
sagde han: " Jeg kan vel ikke låne 25 øre af dig Steffen Koch?", hvorpå denne svarede :" Jo, men A vil min salighed
have den igen". Han smed heller ikke om sig med skillingerne.

I gamle dage husker Alma, før skolen brændte, var der lidt jord med til skolen, og det var skik og brug, at børnene
passede jorden og dyrene. Hun kan også huske møllen ved Vadet. Hun mener, den blev fjernet omkring 1910. Hans
Bødkergaards yndlings udtryk var "den rænemæ", og det blev brugt tit, når han fortalte noget. Engang da Hans lige
havde fået sig en cykel, - en af de første i Gaaser, havde de andre for sjov skruet styret fast, så han ikke rigtigt
kunne styre den. Da han kom cyklende langs den store mejerigrøft mellem Holtet og Gaaser, da ville skæbnen, at
han mødte den nye præst. Det gik hverken værre eller bedre, end at han kørte ind i præsten, så denne røg på
hovedet i grøften, og blev helt svinet til. Så udbrød Hans: " Hade A vidst det var Dem Hr. Pastor, så had A
denrænemæ int ju æ".

Jens Toftegaard var kendt som en lun rad, og det fortælles, at man i cyklens barndom ( de var i hvert fald lige
kommet til Gaaser) spurgte ham: " Har du set sådan en cyklist Jens?". "Ja, Lovinus har en, der fanger fluer". (Lovinus
var nabogårdmanden).
Den, der fangede fluer, var
Knud Bollens søn Thomas,
der tjente hos Lovinus.
Han cyklede altid med
åben mund.

Almas onkel hed Sigfred
Knudsen og boede på
Østergaard, Gaaser Engvej.
Han var gift med Hans
Bødkergaards søster
Fransine. De 6 børn øverst
fra venstre mod højre. 1
John, 2 Olga, 3 Thorvald, 4 Marie, 5 Jens og 6 Svend.
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Knudsen drengene udvandrede senere til Canada, hvor de klarede sig godt. John Knudsen skrev senere sin
livshistorie fra opvæksten i Gaaser til livet på farmen i Canada. Den findes på arkivet i Hals.

Bødkergaarden 1918 - 1943
Thomsen familiens indtog i Gaaser.

Omkring århundrede skiftet kom der en ny familie til Gaaser. Det var en søskende flok, der
stammede fra gårdejer Anders Thomsen og hustru Johanne Marie Hansdatter, der boede i Hou,
matr. 13a. Bedstefaderen var Thomas Chr. Pedersen på Vesterheden.
Det startede i 1894, da den ældste bror Gregers Peter Thomsen, f. 12/10 1860 i Hou, blev gift
med Mariane Nielsen i Gaaser. Hun er født den 18/9 1868 som datter af Niels Christian
Andersen Mand i Søndergaard (26). Brylluppet stod 8/6 1894 i Øster Hassing Kirke.
Den næste kom omkring 1895, da enkemand Anders Chr. Justesen i Sandagergaard (21) mistede
sin første kone, Johanne Pedersen. Hun døde 7. november 1895. Hans nye husbestyrerinde blev
Johanne Cathrine Thomsen, f. 9. november 1873, og hun og enkemanden giftede sig så den 14.
december 1897.
Hendes yngre bror Christian Anton Thomsen, f. 25. maj 1876, mødte så datteren på
Haraldsminde (28), Anine Kirstine Thomsen Klem, f. 29. Juli 1880. De blev gift 24. November
1911. De boede først nogle år i Hou, hvor børnene Christen og Anders blev født og flyttede
derefter til Haraldsminde, som de overtog.

I 1918 kom så broderen Johannes
Thomsen, f. 25/9 1880. Han blev 23/6
1908 i Hals gift med Kirstine Anine
Kristensen , f. 17/8 1882 i Ålebæk. Efter
at have boet i Buderup og derefter i
Åsted ved Skærum købte han i 1918
Bødkergården i Gaaser, der var sat til salg på grund af ejerens, Hans
Bødkergaards død.
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Børn i ægteskabet:
Følgende billeder er udskilt fra familiephoto taget af hele
Thomsen klanen på Haraldsminde den 28. Juli 1930 i
anledning af oldemoderen, Johanne Marie Hansdatters 90
års fødselsdag. Originalbilledet findes hos Klem Thomsen, V. Hassing
Johanne Marie Thomsen, født den 23. Juli 1913 iBuderup.
Flyttede i 1943 med forældrene til København. Det gik
hende vist ikke så godt der. Bopæl 1955:
Nørrebros Runddel 122, København N

Anders Thomsen, født den 17. april 1916 i Buderup. Han blev
23/10 1943 i Hals gift med Else Als Rasmussen fra gården
Østerheden, og han overtog derefter svigerfaderens gård.
Der var 3 børn i ægteskabet: Karen Vibeke f. 3/8 1944, Anne
Grethe f. 4/11 1946 og Niels Erik f. 22/4 1949.

Mariane Thomsen, født den 12. Juni 1918 i Aasted. Fulgte
med forældrene til København, hvor hun ble gift
Rasmussen og skilt igen. Bopæl 1955: Frederiksborgvej
198, København NV.
4 børn: Hanne, Kirsten, Inge og Jørgen.

Anne Thomsen, født den26. Maj 1923 i Gaaser. Fulgte med
til København. Gift med radiotekniker Walter Pump.
Bopæl 1955: Greisvej 44, København S

Man kan således godt uden overdrivelse sige, at Thomsen familien i
begyndelsen af 1900 tallet var blevet meget stærkt repræsenteret og godt indgiftet i Gaaser.
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Ved overtagelsen i 1918 havde alle husene på Bødkergaard stået i mange, og alle var med
stråtag. Stuehuset var ældst og med bindingsværk og i ret dårlig forfatning. Hans Bødkergaard
havde ikke sørget for at bygge nyt stuehus i de fede år under krigen. Nabogårdene Nygaard og
Haraldsminde havde begge bygget nye stuehuse, med samme bygmester og efter samme model,
men spejlvendte.
Johannes Thomsen var en mand med fremdrift og med lyst til handel, og årene under første
verdenskrig var medgangstid for landbruget, og priserne på landbrugsvarer var høje, især havde
hestehandlere i den periode tjent store penge, idet heste handledes til rene fantasipriser.
Chr. Mann i Søndergaard , hvis søster var gift med Johannes' broder Gregers, havde hyppig
brevvekslen med sin søn Niels Mann, da denne opholdt sig på højskole på Sjælland. Disse breve
omtaler stemningen på hestemarkederne og kommenterer priserne, og her omtales Johannes
Thomsens mange og store hestehandler. Især en handel med en følhoppe, der købes til en sum
af 3800 kr. kommenteres, - og gamle Chr. Mann mener at prisen var i overkanten.
Straks efter overtagelsen I 1918 påbegynder Johannes straks bygningen af et nyt stuehus, der
langt overgår, hvad man tidligere havde set i landsbyen. Det bliver en statelig bygning med
glasveranda ud mod vejen. Det var vigtigt med udseendet ud til vejen og antallet af skorstene
skulle passe, men udsigten mod fjorden blev der ikke skønnet på i gamle dage,- det er noget
nymodens. Bygmester var den lokale tømrermester Ejner Gade, der var kendt for at lave godt
arbejde, men det tog tid og blev gerne lidt for dyrt.
Højkonjunkturen varede ikke ved, og i Chr. Manns breve til sønnen bemærkes, at markedet har
været dårligt, og hestepriserne er vigende. De landmænd der ikke i tide mærkede de nye vinde
kom i vanskeligheder, og i årene derefter blev der handlet livligt med ejendomme og jord i
Gaaser Disse auktioner nævnes af Alma Bødkergaard, og de efterfulgtes tit af lidkøb i Vestre
Købmands bagbutik, også kaldet "Børsen".
1 1921 er folkeholdet på bødkergaard stærkt udvidet

Det har ikke været mig muligt, at finde ret mange
oplysninger om Johannes Thomsen og hans efterslægt.
Fra hans grandnevø Klem Thomsens slægtsbog fra ca.
1955 stammer følgende oplysninger:

Efter salget af Bødkergaard i foråret 1943 til Viggo
Nielsen, flyttede familien til København, hvor de
bosatte sig på Nørrebros Runddel 122, København N.
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Slægtsbogen oplyser intet om grunden til salget eller hans valg af ny bopæl. Det oplyses, at han
var tidligere gårdejer i Gravlev, men der siges intet om hans 25 årige ejerskab af Bødkergaard i
Gaaser, og det finder jeg lidt mærkeligt.
På rygterne og snakken i landsbyen har jeg forstået sammenhængen sådan, at Johannes
Thomsen i begyndelsen lagde voldsomt og noget uforsigtigt ud med mange hestehandler, og da
han i 1918 også byggede det imponerende stuehus, skrævede han videre end bukserne kunne
holde og glemte, at gode tider også får en ende. I de magre år og senere landbrugskrisen, der
fulgte efter, måtte han derfor holde meget lav profil, og det var nok også grunden til, at
bygningerne var i så dårlig stand, da Viggo Nielsen overtog dem.
De 3 af børnene, pigerne Johanne Marie, Mariane og Anne, fulgte med til København, - eller var
de der måske allerede, så det var forældrene, der fulgte efter. Anders Thomsen, der var den
næstældste, blev dog, og giftede sig den 23/10 1943 i Hals med Else Als Rasmussen fra
Østerheden og overtog derefter svigerfaderens gård.
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Bødkergaard 1943 - 1964
Den 1. april 1943, midt under krigen og en meget
slem vinter, skiftede Bødkergaard igen ejer. Det var
Viggo Nielsen, der sammen med sin kone Hilda
flyttede fra den fede muld på Sjælland til den magre
sandjord i Vendsyssel. Man gik fra 10 ha af den gode
jord på Bakkegården og til 53 ha. af den sandede på
Bødkergaard, og bytteprisen var ikke stor, og rygterne
gik da også, at her bliver de nok ikke længe.
Det skulle dog vise sig, at denne spådom ikke kom til
at holde stik, idet gården her i 2013 drives af 3.
generation med den 4. godt på vej.

Inden Viggo vendte tilbage til Vendsyssel havde han
først været elev og derefter karl og forvalter på flere
herregårde, og det var i denne periode, han lærte
Hilda at kende. De havde dog
også haft deres eget lille sted,
inden de rykkede teltpælene
op.

På billedet til venstre ses han
som forvalter på herregården
Rosenfeld ved Vordingborg.
Han står i midten af forreste
række iført spidsbukser. Han
glemte aldrig sin tid og de
store forhold på herregårdene, og ved festlige
sammenkomster søgte han gerne til det store hartkorn. Det medførte, at hans ven og nabo,
Niels Larsen gav ham navnet "Herremanden". Viggo var dog ikke mundlam og gav igen med
navnet "Storbonden", og således var ligevægten genoprettet.
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Familien kom ganske vist fra Sjælland, men man havde dog en
forestilling om, hvad der ventede, idet Viggo var vendelbo,- han
kom fra Tylstrup. Med sig tilbage til hjemlandet havde han sin
sjællandske kone og 3 sønner, og for dem har det jo nok været
en svær omplantning, - Hilda lærte aldrig at tale de indfødtes
sprog.
Drengene er fra venstre Holger, Børge og forrest lillebror Erik.
Børge er født den 24/2 1935, Holger er født den 4/3 1936 og
Erik er født den 18/1 1940. Alle er født i Hammer Sogn ved
Næstved.

Selve gården familien flyttede til, var en af landsbyens store gårde. Der var 4 længer, hvoraf de
3 var i ret dårlig forfatning med stråtag på kostald og lade og tegl på vesterhuset, hvor der var
maskinhus og hestestald. Kun det store, herskabelige stuehus, der var bygget i 1918 af den
foregående ejer, var i god stand.
På bedriften var der ved overtagelsen 14 køer, lidt grise og 3 spand heste. Folkeholdet var 2
tjenestepiger og 4 karle. Forkarlen passede hestene, og de kunne næsten alene bruge alt kornet
fra den dårlige avl til fodring. Avlen på sandjorden var meget afhængig af regn på de rigtige
tidspunkter, og længere tørke kunne fuldstændig ødelægge høsten, så Viggo fandt snart ud af,
at dybdepløjning kunne forbedre jorden, så den i tørke kunne holde på fugten ca. 14 dage
længere, til der kom en byge igen.
I 1943 ved overtagelsen var Gaaser
et forblæst sted, og beplantning
fandtes kun lige omkring husene.
Ved en forårsstorm kunne jord og
sand fyge som sne og samles i
driver, og den nysåede mark kunne
findes hos naboen. Viggo forstod,
hvor vigtigt det var med læ, og han
var blandt de første, der fik plantet
læbælter mellem markerne.
På billedet herover køres mælkejungerne efter morgen malkningen på trillebør ud til vejen, hvor
de afhentes af mælkekusken.
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Hvor dårlige, udhusene var, kan illustreres med følgende hændelse. En morgen tidlig, da Viggo
sad i kostalden og malkede, kunne han ikke forstå, at dagslyset lod vente på sig. Det blev
simpelthen ved med at være helt mørkt. Da han efter malkningen gik ud for at se, hvad der var
galt, var forklaringen, at stråtaget på begge sider var skredet ned og dækkede for vinduerne,
således at lyset ikke kunne komme ind.

Sådan blev taget liggende i 2 år, for der var ikke råd til ombygning. I 1947 blev stalden så
opbygget igen, - så vidt muligt af de gamle materialer, suppleret med lidt nyt, hvor det var
absolut nødvendigt. Det var meget svært at skaffe materialer lige efter krigen.

Efter det nye kostald byggeri
voksede besætningen
efterhånden til 20 køer plus
opdræt, og der blev leveret
ca. 100 grise om året. Hestene
blev i 1953 suppleret med en
ny Volvo traktor. Det
besluttede Viggo, efter at 3
nabogårde havde fået
traktorer. Først var
nabogården Nygaard med et
stort skrummel af en Fordson,
der skulle startes med
håndsving. Derefter kom Haraldsminde med en lille grå Ferguson, og endelig fik Mellergaard en
rød Volvo. Viggo syntes bedst om den sidste, så den købte han også. Året efter købte man på
Nygaard også en ny Volvo. Det var gode traktorer, og de holdt i mere end 25 år.

Også dengang i 40erne og 50erne var livet som landmand hårdt og pengene små, men man var
aldrig alene om alt arbejdet. Som regel var der 3 til 4 karle og en til 2 piger som medhjælp i
huset. Husmoderen havde rigeligt at gøre derhjemme, og udearbejde ville være helt utænkeligt.
For børnene var det skønt, at der altid var nogen hjemme, når man kom fra skole, og der var
altid nogen at snakke med og noget at tage sig til, og de fleste havde også faste pligter
derhjemme. Desuden var der dengang også legekammerater i massevis.
Folkene på gården hørte på en måde til familien og folkestuen var et spændende sted at komme
med kortspil om aftenen. Dengang kunne manden også altid finde tid til en snak på
grøftekanten med naboen om livets gang. I dag er man meget alene med det hele og kender
dårligt naboen.
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To år efter ankomsten til Gaaser blev datteren Inger født den
3/4 1948. Hun var den eneste ægte vendelbo blandt børnene. På
billedet ses Hilda og nabokonen Dagmar Larsen stående på
trappen med den nyfødte. Dagmar blev Ingers gudmor.

I 1959 holdt familien på Bødkergaard
sølvbryllup. Stående på trappen ses bagerst fra
venstre Bente, Børge, Agnete, Erik og Holger.
Forrest fra venstre ses Inger og sølvbrudeparret
Hilda og Viggo.

Til venstre Erik og lillesøster Inger på gårdspladsen med
feriedreng.

Engang midt i 50erne fik
man bil på Bødkergaard.
Det var en Austin, og Viggo
var ikke fedtet med at lade
de unge mennesker bruge
den til bal på kroerne i
omegnen med Erik som
habil chauffør.
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Øverst.
Erik & Stella
Bryllup den 16. maj 1964
Nederst:
I mere moden alder
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Bødkergaard i samdrift 1964 - 1978
I 1964 overtog sønnen Erik halvdelen af gården, og en lejlighed blev indrettet på loftsetagen til
de unge, nygifte (16/5 1964) medejere. Erik medbragte sin unge kone Stella, f. 23/7 1944 i
Gandrup, og snart fulgte børnene Torben 21/10 1964 0g Gitte 20/4 1967.
Stella, der indtil da havde arbejdet i forretning, stoppede her, og
hun, Erik og den gamle generation koncentrerede sig nu
udelukkende om driften af gården. Erik fortæller, at
malkebesætningen nu blev udvidet til 40 køer, der var 15 søer,
og der blev fedet 125 slagtesvin. Første års omsætning var
96.000 kr., og Stella fik 300 kr. pr. måned i husholdnings penge,
og det slog fint til.
Alle heste blev nu udskiftet med traktorer. Der blev også indkøbt
en lille selvkørende mejetærsker og købt andre maskiner, men meget arbejde skulle stadig laves
med håndkraft. I 1970 kom der rørmalkning i kostalden, og det var en stor lettelse. I den periode
var der ingen fremmed medhjælp.

Bødkergaard 1978 - 1993
Det går ikke altid uden gnidninger, når 2 generationer skal arbejde tæt sammen. Der er store
fordele, men det slider også på begge parter, og i 1978 besluttede Viggo og Erik, at tidspunktet
var kommet til at overdrage den sidste halvdel, således at der i årene, der fulgte, var eneeje.
Viggo og Hilda købte så en villa i Hals til deres otium.
Først blev kreaturerne sat ud, og kostalden
blev lavet om til grise. Svinestalden blev
renoveret, og der blev bygget ny svinestald
inde i gården på nordsiden af laden med
automatisk foderanlæg. Der var nu en
besætning på 65 søer og alle smågrisene
blev fedet op til slagtning, det blev 1200 1300 slagtesvin.Man sagde dengang, at hvis
man ikke kunne levere 18 slagtesvin pr.
årsso, så kunne man ikke leve af det. I 1980
blev der sat en udendørs stålsilo til 2000 tdr. korn med et gennemløbstørreri til korntørring.

32

I 1979 blev Stella ansat som plejemor med døgnpleje. Der var to ad gangen og fire i alt, og det
betød meget liv i huset og stor husholdning.
I 1985 fik Erik en deltidsstilling i forsikringsselskabet Topdanmark. Han fortæller, at han tænkte
på fremtiden, og at det betød frigørelse af en arbejdsplads til sønnen Torben, der da var 21 år.
Arbejdet som forsikringsmand krævede mere og mere tid, og det betød at Torben lidt efter lidt
overtog driften sammen med skiftende medhjælpere. I 1989 blev Jeanette Svendsen ansat som
medhjælper, og hun må have været tilfreds med både plads og arbejdsgiver, for hun besluttede
at blive som svigerdatter, og der blev igen brug for lejligheden på 1. sal.

Bødkergaard 1995 - 1998
I 1995 overtog Torben halvparten af gården, og 3 år
senere i 1998 købte han resten og var nu eneejer. I
1997 købte Erik og Stella grund og byggede hus i Hals,
og indflytningen skete den 15. marts 1997. Inden
salget nåede de at holde sølvbryllup på Bødkergaard
den 16. maj 1989.
Det blev hverken "Guldkysten" eller "Svinebugten"
men det mere beskedne Fjordlodden, der blev det nye
hjem. Forsikringsarbejdet fortsatte til 1. marts 2000, da Erik blev 60, og tiden bliver nu tilbragt
sammen med de andre pensionerede svinebønder med social aktivitet, bowling, billard og
lystjagtsejlads.

Tiden efter 1998
Allerede inden overtagelsen
begyndte det jordkøb, der var
nødvendigt for harmoni med
produktionen. Hidtil havde man
klaret det ved at forpagte jord.
Første trin var købet af 18 hkt. Fra
Jens Peter Kristjansens ejendom på
Gaaser Engvej. Det skete i 1997. I
1999 blev der bygget ny
slagtesvinestald på 1360 m/2 med 2000 stipladser samt en gylletank nr. 2 på 3500 m/3.
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Her ses lidt af besøget til åbent hus ved indvielsen af det nyeste staldbyggeri i januar 2000. I 2001 blev der rejst ny
udendørs stålsilo til 10.000 tdr. korn. Stormen i 2005 blæste hele laden omkuld, så der blev bygget nyt til løsgående
søer samt et nyt maskinhus på 1100 m/2 med planlager til tørring af korn.
Der kommer hele tiden krav om mere jord, for at opfylde harmonikravene, så da Østeraagaard med 65 ha jord i
2007 blev til salg, så blev den købt til. På det tidspunkt var det en tom kvæggård med en stald på 1500 m/2 og en
gylletank på 1500 m/3. Desuden er der en beboelse. Det hele lejes ud.
Man kan næsten sige, at historien er vendt på hovedet, idet den tidligere fæstegård har opslugt den gamle
hovedgård.
Produktionen er i dag 2013 på 200 årssøer, der svarer til levering af 5100 slagtesvin. Markbruget er på 136 ha. Dette
klares uden fremmed arbejdskraft. Man deler mejetærsker med 3 andre brug, men ellers har man sine egne
maskiner.
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Diamantbryllup på Lagunen 14. april 1994
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Hilda og Viggo Nielsens efterslægt.
Hilda og Viggo oplevede den største sorg, som kan overgå forældre, nemlig at se 3 af deres børn
dø før dem selv. Hilda er født den 2. februar 1911 og døde den 9. januar 1998. Viggo er født den
20. august 1911 og døde den 12. april 2004.
1. Børge Nielsen, f. 24/2 1935. Han døde den 27/3 1991. Gift den 31/10 1958 med Bente, født den 18/8 1937.
Børge købte naboejendommen mod øst, matr. 2 L Sønderskovvej 161, og arbejdede som entreprenør formand indtil sin død.
I ægteskabet er der børnene:
Jørgen, født den 29/6 1962, gift med Susanne, - der er 3 børn i ægteskabet, Camilla, Tobias og Emma. Jørgen er bosat på Mølholtvej.
Bo, født den 4/4 1960, fraskilt, - der er 2 børn, Mette og Morten samt et barnebarn Mynte. Bo er bosat i Norge.
Helle, født den 9/4 1964, gift med murermester Søren Nielsen, Der er 2 børn i ægteskabet, - Nikolaj og Nanna. Helle og Søren har
overtaget hjemmet i Gaaser.

Holger Nielsen, født den 4/3 1936. Han døde den 11/8 2002. Gift den 17/8 1958 med Agnete Nørgaard fra Stae. Holger købte
sammen med Agnete en ejendommen Vester Ravnstrup nær Hjallerup.

I ægteskabet er der børnene:
Poul Nielsen, født den 18/7 1963, gift med Jette. Der er børnene Rasmus, Kasper, Karina og Line.
Henrik Nielsen , født den 28/12 1960, gift med Lene. Der er børnene Marie, Anne og Kim
Poul og Henrik driver i fællesskab gården Vester Ravnstrup.
Birthe Nielsen, født den 15/10 1965, gift med Jens Jakob. Der er børnene Asbjørn, Ragnhild og Terkel.

Erik Nielsen, født den 18/1 1940. Gift den 16/5 med Stella, født den 23/7 1944. Erik overtog hjemmet Bødkergaarden, først sammen
med sin far og fra 1978 alene. Flyttede i 1997 til Fjordlodder i Hals.

I ægteskabet er der børnene:
Torben, født 21/10 1964, samlever Jeanette Svendsen. Der er børnene Jacob, Michelle og Frederik. Bosat på Bødkergaard.
Gitte, født den 20/4 1967, gift med Jens Maagaard. Der er børnene Mattias og Lærke, bosat i Hals.

Inger Nielsen, født den 3/4 1948. Død den 23/4 1982. Gift den 31/5 1969 med Erik Kirk. Bosat i Rebild

I ægteskabet er der børnene:
Nina Kirk, født den19/5, 1971 Samlever Thomas. Der er børnene Anne, Sofie og Kristian.
Mette Kirk, født den 21/7 1973, Gift med Claus. Der er børnene Alberte.
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Noter til Bødkergaard.
1813, 23 marts, skifte efter Niels Andersen Gaaser (matr. 16). Enke Johanne Levisdatter.
Livsarving Anders Nielsen 3/4 år, værge Anders Gregersen i Ø. Hassing.
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