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Vester Starbæk 
Der var 4  Starbækgårde,-  Øster Starbæk  (Aalborgvej 243, matr. 7a),  Vester Starbæk          

( Aalborgvej 249, matr. 8a), Lille Starbæk, (matr. 9a) og Haven (Starbæks Have, matr. 10a). 

 

 
 Ovenstående billede viser Starbæk, som den så ud efter 
branden og  genopbygningen. 
Nederste  billede er en tegning fra 1864, lavet af en 
preussisk soldat, der var indkvarteret her. Man ser broen 
over bækken og grusbunker til udbedring af vejen ved 
vejkanten.                                                                    
Helt i baggrunden til venstre skimtes det lille 
husmandssted, ’Lille Starbæk’ matrikel 9, der dengang lå 
syd for gården.  Til højre skimtes gården ’Råbhui’.             
Kortet til venstre er udskiftningskortet fra 1797, der viser 
Starbæks placering. 
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Ejere og fæstere af gården gennem tiden   

Starbæk er en af de gårde, der ofte gav navnet til fæsteren og hans familie. Familien 
Christensen antog i 1963 navnet som officielt familienavn. 

 
Et gammelt kort fra 1700 tallet, der viser 
landsbyen Gaasers placering ved fjorden. 
De 3 Starbækgårde ligger helt øverst ved 
alfarvejen mod Hals efterfulgt af  gårdene 
matr. 6 & 5, Holtetgaard (4) og Springborg, 
hvorefter vejen svinger mod syd til 
dobbeltgården Mølholt og herefter har det 
gamle forløb mod Hals. 
På kortet ses, at den gamle alfarvej må have 
delt sig i Gandrup med et forløb over 
gården Skrold (Skraalen) gennem Gaaser og 
Østeraagaard og videre mod Hals. 
Toftegårdene (3) er ligesom Jægerhuset og 
Skovhuset vist særskilt. Det ser ud som om 
der har været forbindelse fra Toftegårdene 
langs Fælleddiget mod nord til Gaasehaven, 
hvorefter den har fulgt den gamle 
kystskrænt mod Mølholt. 

 
1546  Fæster Jørgen Villadsen, under Kronen (se Top. Sam. Kj. Hd. 2) 

 
1648  Fæster Anders Andersen ofte  nævning på tinge 1639 – 42. Gift med Maren 
Nielsdatter.  
 

1662  Michel Pedersen fæster et bol, som Anders Andersen fradøde, 20 dlr. (kilde: Kr. 
Værnfelts papirer) 
1662  fæster Michel Pedersen, ejer Kronen under Aalborghus,  pantsat til Fr. Turesen. 
Ydelsen bestod af 2 pd. Smør, 1 svin, 1 gås, 1 lam og 2 høns. Der avledes 6 læs hø,- og det 
nævnes, at fæsteren var forarmet.  Htk. 2-1-1-1. (Rigsarkivet matr. 1662, bog nr. 311.89) 
 

1664, en  ½ gård, ejer  kongelig majestæt, htk. 2-1-1-1,  fæstebonde Michel Pedersen                                          
Skylder: 2 pd. Smør, 1 svin, 1lam, en gås og 2 høns  ( Rigsarkivet matr. 1664, bog 1833A, side 515  nr.1) 

 

1688,  en gård, ny ejer Tyger Lassen fra Rødslet,  gammel hartkorn  2-1-1-1,  nyt 1-5-0-2, 

fæstebonde  Jep Poulsen. Søn af Poul Ibsen fra Vester Mølholt ? (1664 og 1683) 
 
1701. Jep Poulsen af Starbæk nævnes i en sag om præsten Habakuk Jacobsen fra Vester 
Hassing (Præsten mødte for sent i kirken og lod menigheden vente for længe. Biskoppen gav præsten en 

reprimande). 
Børn i ægteskabet:                                                                                                                                                                          
Anders Jepsen (Ibsen). F. 1695 og d. 1773. Gift med  Helle Pedersdatter.Kom senere til ’Øster Mølholt’.                                                                                                                 
Ellen Jepsdatter (Ibsdatter),f. 1692 gift med Niels Andersen i Skrold.                                                                                                  
Jens Jepsen (Ibsen), f. 1700, overtog fæstet af Starbæk efter sin fader. 
 
På Øster Hassing gamle kirkegård ligger der en næsten ulæselig sten med følgende indskrift: 
 
”Herunder hviler to salige mennesker, som boede i Skrold i 43 år og var i Vester 
Neisig hos deres datter og svoger(svigersøn) i 6 år. Deres fødselsår var, mandens 
1699, Niels Andersen, som var barnefødt i Øster Laden af ærlige forældre. Konen Ellen 
Ibsdatter, født ved Starbæk af ærlige forældre 1692 og døde 1773. Manden døde 1774. 
Gud give dem en salig opstandelse på den yderste dag”. 
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1720  Gården er  blevet købt på auktion af Jens Clausen, ejer af Østeraagaard  og den 
hørte herefter under denne gård indtil den købtes til selveje. Jep Poulsen bliver som 
fæster efter ejerskiftet. 
 
I dette år blev der igen holdt auktion over ryttergodset, og igen var Jens Clausen, fæster i ’Øster Gaaser’, blandt 
køberne. Ved denne auktion købtes hjemmet, ’Øster Gaasergaard’, på østsiden af Østeråen og nabogården 
’Østeraae’ på vestsiden. Herudover købtes gårdene mellem åen og ’Bødkergårdene’ (incl.), samt 2 Starbækgårde 
på Holtet. I alt købte han denne gang 24 tdr. hartkorn, men det var til en helt anden pris end de 43 Rigsdaler pr. 
tønde, han havde givet 4 år tidligere. Denne gang var prisen 2 Rdl. pr. td. Kronen forbeholdt sig jagtretten ved 
handelen, men selv dette synes ikke nok til at forklare den kæmpe forskel i prisen på kun 4 år. 
Sildene var forsvundet, og der var misvækst og mund og klovsyge,- altså meget dårlige tider. 
(se Gaaser By 15, ’Østeraaegaard før 1928’. 

 

 
1724 Efter Jep Poulsens død, fortsatte Jep Poulsens enke, indtil sønnen overtog .  
 

 – 1773, fæster Jens Ibsen, f. på Starbæk  1700 og død 3. Januar 1773. Han var gift 
med Mette Jensdatter. 
 

1773 – 1778  Fæster Peder Skrold (Nielsen).  Hustru Maren Jensdatter. 
Han er født 1722, døbt 24/6. Han var først fæster flere år i Gaaser og  kom senere nogle få 
år på Starbæk. Han endte sine dage som skovfoged i Østeraa Skovhus. Her døde hans 
hustru Maren Jensdatter i 1783, begr.24/8. 1784 giftede han sig igen med pige Maren 
Nielsdatter af Hals. Peder Skrold døde i 1798 i Skovhuset og begravedes 26/8. 
Han var søn af Niels Pedersen Himmerbo og Kirsten Jensdatter fra Skrold. Faderen Niels 
Himmerbo mistede i 1725  sit fæste på grund af mislighold og forsømmelse. Sagen beskrevet i 
mit hefte om Skrold på Hals Arkiv. 

 

1778, fæster Jens Nielsen.  
Han kom fra Dødskov i V. Hass. og blev  1778 gift med Ane Pedersdatter  Skrold (d. af 
Peder Skrold), og de overtog derefter fæstet, og svigerfaderen blev herefter skovfoged på 
Østeraa i Skovhuset. 
 
 
Østeraagaards Brandprotokol af 1801 
 

 
 
Pag. 59,  nr. 53 
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 En gård Starbæk kaldet, beboes af Jens Nielsen.                                                                                      
a) Stuehuset norden i gården, 16 fag, 8 ½ alen dyb,                                                                                 
ege under og fyrre over tømmer, klinede vægge                                                                                          
og stråtag, til stue, kammer, køkken og bryggers,                                                                                   
med loft, vinduer og døre. En jern bilægger                                                                                   
kakkelovn, en indmuret kobber kedel på ¾ ?                                                                                           
samt 2 skorstene og bageovn af brændte sten.  (140  Rdl) 

 
 
 
 
b)  Et hus i øster 9 fag, 8 al. dyb, ege under og                                                                                           
fyrre over tømmer, klinede vægge og strå                                                                                                    
tag  til kohus.  (40 Rdl.)  
 
c)  Det sønder (hus) 19 fag, 10 ½ al. dyb, ege under og                                                                        
fyrre over tømmer, klinede vægge og strå                                                                                                      
tag til lade.  (100 Rdl.) 
 
d)  Det vester hus, 10 fag, 8 al. dyb, ege under                                                                                               
og fyrre over tømmer, klinede vægge og strå                                                                                                
tag til hø lade.  (50 Rdl.) 
 
e)  Et hus i nord, 5 fag, 6 alen dyb, ege under og fyrre                                                                              
over tømmer, klinede vægge og strå tag til                                                                                           
tørvehus  (20  Rdl.) 
 
Hele ejendommen forsikret for   350 Rdl. 
Er forsvarlig mod ildsfare, og har ej før været forsikret. 
De anordnede brandredskaber forefandtes. 
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I årene efter århundrede skiftet  blev det meste af Østeraagaards 
fæstegods efterhånden frasolgt til selveje, og i 1825, tinglæst 5. august, 
kom turen til Starbæk.                               
Nedenstående købekontrakt viser, at fæsteren af Starbæk ved salget i 1820 
ikke længere hed Jens Nielsen. Denne blev ved sin død i 1810 afløst af 
sønnen Peder Jensen. 
 

1820 – 1857 
Den 15. september 1820 tinglæses en ” Kjøbecontract oprettet imellem Arvingerne 
efter Lieutenant Lauritz Toft til Østeraae, som paa sin Reise Søværts til Kjøbenhavn i 
November 1817 for at blive Helbredt bortdøde, og Peder Laursen af Neerup i 
Westerhassing Sogn om at stedet Starbech kaldet i Østerhassing Sogn, Aalborg Amt, 
som Peder Jensen hidtil har haft i Fæste, og nu paa Lovlig Maade haver frasagt sig, 
staaende for Ager og Engs Hartkorn 1 Td 5 Skp 2 Alb. Købekontakten indeholder 
også en aftægtsforpligtelse, da der i dette står, at den ”forrige Fæster, Peders Jensens 
gamle Moder [Anne Pedersdatter] skal saalænge hun lever forblive paa stedet og i den 
Tid skal Kjøberen være forpligtet, at forsørge hende med fornøden Kost og ... i alle 
Maader og efter hendes Død besørge hende hæderlig begravet efter Egnens Skik og 
Brug”. Anne Pedersen dør som aftægtskone på Starbæk i 1825, hvorved forpligtelsen 
ophører. 
   Prisen for Starbæk er på dette tidspunkt 1.300 rigsbankdaler, der skal betales i 6 
rater: 100 rigsbankdaler ved skødets underskrivelse, 400 rigsbankdaler den 11. juni 
1821, 50 rigsbankdaler den 11. juni 1822, 50 rigsbankdaler den 11. juni 1823, 50 
rigsbankdaler den 11. juni 1824 og 650 rigsbankdaler den 11. juni 1825. Kort efter 
betalingen af sidste rate, den 5. august 1825, tinglæses skødet på Starbæk til ”Velagte 
Mand Peder Laursen forhen af Neerup i Vesterhassing Sogn”. (fra Klem Thomsens artikel 2019) 

    
 
Den nye selvejer, der kom fra Neirup i Gandrup, hed 

Peder Larsen,       &  hustru Ane Margrethe Andersdatter 
Viet i Vester Hassing Kirke den 24. april 1814. Forlovere: Lars Christensen og Anders 
Larsen, begge af Gandrup. 
 
Ved købet havde Starbæk hartkorn, gammel matrikel 1 td., 5 skp., 0 fjdk., 2 alb.   
 
Peder Starbæk (Larsen) er født den 7. oktober  1787, som søn af  Lars Christensen 
Ravnskov (Møller) og hustru Kirstine Pedersdatter. Han døde den 15. oktober  1863, 76 år 
gl. Hans hustru, Ane Margrethe Andersdatter, døde den 2. august  1865 som aftægtskone 
på Starbæk, 79 år gl. 
Peder Starbæk  blev sognerådsformand . 
 
Peder Starbæk og Ane Margrethe Andersdatter fik følgende børn i ægteskabet. 
Børn: 
1) Lars Pedersen, født i Neirup 24/1  1815.  Kom til Lille Starbæk, d. 14/2 1886 
Stor efterslægt på egnen, bl.a. i Gaaser 
2) Thomas Chr. Pedersen, født i Neirup 20/9  1818,  kom til Vesterheden,  12/12 1845. Stor efterslægt på 
egnen, bl. a. i Gaaser, 
3) Anders Pedersen, født i Neirup 10/3  1820,  kom til Råbhui (g. m. datter ) 
4) Mariane Pedersdatter, født 2/12 1835 på Starbæk. Gift med næste ejer Jens  
Jensen fra Meldgaard i Hals. 
 

Peder Larsen tilkøbte  10 december 1832 en parcel nr. 10 af den såkaldte Anneksgård i Øster 
Hassing. Tinglæst  1. Febr. 1833. (parcellen fik senere matr. Nr. 87 af Gandrup By) 
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Peder Larsens forslægt 
  
Christen Sørensen er født 1727 i Vester Hassing sogn som søn Søren Christensen Møller og hustru 
Ane Cathrine Jensdatter Müller, og han døde  1800 og blev begravet d. 13. Marts. 
Christen Sørensen blev døbt d. 15. Juni 1727, og faddere ved dåben var Niels  Hylskovs hustru i 
Storgaard og Anne Olufsdatter i Vestergaard samt Laurids Nielsen, Laurids Hansen, Anders Smed og 
Michel Vestermølle,- alle af Vester Hassing. 
 
Christen Sørensen var fæstegårdmand i ”Ravnskov” i V. Hassing sogn under Langholt Gods. Han blev 
trolovet d. 26. Februar 1754 med pige 
Maren Eskildsdatter. Viet 30. Oktober 1754 i Vester Hassing kirke. Forlovere ved brylluppet var 
Eskild Olufsen af Gandrup og Niels Mortensen, Krogløs. Maren er født ca. 1720 i Gandrup, V. Hass. 
sogn, som datter af Eskild Olufsen og hustru  Anna Christensdatter. Hun døde 1793 og blev begravet 
d. 10. Marts. 
 
 
Lars  Christensen, der også kaldtes lars Ravnskov eller Lars Møller er født 1758 i Vester Hassing 
sogn, som søn af fæstegårdmand Christen Sørensen og hustru Maren Eskildsdatter. Han døde den 21. 
December  1821 i Vester Hassing og blev begravet  26. December. 
Lars blev døbt den 22. Januar  1758, og faddere ved dåben var: Chresten Nielsens hustru på Bakken, 
Søren Erichsen Skov, Lars Sørensen i Neirup, Ole Eskildsen i Gandrup og Ane Eskildsdatter. 
Lars var først møllersvend og derefter husmand i Gandrup og endelig gårdmand i Neirup, Vester 
Hassing sogn. 
 
Han blev trolovet den 14. oktober 1785 med pige 
Ane Kirstine Pedersdatter  
Parret blev viet den 13. November 1785 i Vester Hassing kirke, og forlovere ved brylluppet var 
Morten Pedersen og Anders Nielsen, begge Vester Hassing. 
Ane Kirsine Pedersdatter er født ca. 1763, og hun døde den  4. Februar 1829, begravet 11. Febr., 66 
år gammel. 
 
I ægteskabet var børnene: 
1) Christen Larsen, f. 1786, døbt 15. Juli 
2) Peder Larsen, f. 1787, døbt 7. Oktober. Han købte i 1825 Starbæk på Holtet til selveje (8a) 
3) Maren Kirstine Larsdatter, f. 1790, døbt 13. Juni 
4) Christen Larsen, f.  1793, døbt 16. Juni. Han kom til Ravnsgaard i Gaaser  (m. 16a) husmand og 
smed 
5) Johan Larsen, f. 1797, døbt 22. Januar 
Alle børnene er født i Vester Hassing sogn. 
 
Neirup 
Lars Christensen købte i 1809 en ejendomen Neirup. Skødet, der er tinglæst den 16. Juli 1813 i Kjær 
Herreds Skøde- og Pantebog side 341, lyder som følger: 
 
Undertegnede Anders Andersen af Gandrup, nu boende i Gaaser By, tilstår herved at have solgt og afhændet, 
ligesom jeg hermed skøder og overdrager til velagte Lars Christensen Møller af Gandrup og hans arvinger det 
sted i Neirup, som jeg i nogen tid har ejet og beboet, som står for ager og engs hartkorn 1 td.  2 skp.  1 fjdk.  ½  
alb., og som jeg af  Peiter Christensen fra bemeldte Neerup efter skøde af 28. November 1808 har tilkøbt mig, 
med samme ret og rettighed, som jeg det selv har ejet, og som det ved udskiftningen af Vester Hassing og 
omliggende gårde er blevet udlagt og siden dyrket og brugt, samt tilhørende bygninger og alt på stedet 
forefindende besætning og inventar, så vel som bemeldte hartkorns tilhørende i mark, eng, mose og hede. 

Thi kender jeg for mig og mine arvinger ingen videre lod eller rettigheder at have til eller udi bemeldte 
hartkorn, men samme at tilhøre bemeldte Lars Christensen Møller og hans arvinger som en lovlig købt ejendom, 
da jeg derfor er given  fornøjelig betaling med den sum af 700 rigsdaler. Altså skal jeg og arvinger være pligtig at 
hjemle og fuldkommen tilstå nævnte Lars Christensen og arvinger det solgte, fri for hver mands tiltale, som kan 
tale med rette i nogen måde. 
Skulle noget ved min vanhjemmels brøst blive ham fravunden, da skal jeg og arvinger være pligtig at erstatte det 
i forhold til købesummen. 
Gaaser den 15. April 1809 
Anders Andersen (boede i den ny udflyttede gård i Gaaser, Vestergaard (m. 19) 
 
 

Lars Christensen afstod allerede 3 år senere, i 1812, ejendommen til sønnen Peder Larsen. På det 
tidspunkt havde Lars endnu ikke fået sit skøde tinglyst. 
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Jens Starbæk ( Jensen)  
 

 
Jens Jensens forslægt stammer fra Øster Mellergaard (m. 29) i 
Gaaser, hvor hans oldefar, Peder Christensen Skrædder, sidst i 
1700 tallet afløste Peder Brixen som fæster under 
Østeraaegaard.  
 
En af sønnerne Poul Pedersen, der overtog  fæstet efter 
faderen, flyttede senere til Hals, hvor det nye sted, der 
oprindeligt hed Vestergaard, nu blev omdøbt til Meldgaard, - 
et navn der også efterfølgende blev taget som familienavn. 
Han  og hustruen Johanne Jensdatter fra Aistrup fik 4 børn,  
 
Mette Poulsdatter 1795, Margrethe Poulsdatter 1798, Jens 
Poulsen 1801 og Peder Poulsen 1804. Alle børnene er født på 
Mellergaard i Gaaser. 
 

 
 
 
Næste led er sønnen Jens Poulsen Meldgaard, f. 1801. Han og hustruen  Mariane Jensdatter 
fik 4 børn. 
 
1) Mette Marie Jensdatter, f. 6. Sept. 1829. Hun blev gift med Niels Knudsen på Mølholt. 
2) Jens Jensen, f. 19. Maj  1832.  Han blev gift med datteren i Starbæk på Holtet. 
3) Poul Peder Jensen, f. 11. September 1839. Han overtog hjemmet  Meldgaard i Hals. 
4) Johannes Jensen, f. 26. Juni  1843. Han døde, inden han blev voksen. 
 
Storebroderen fra Mellergaard i Gaaser, Christen Pedersen (Skrædder), blev i i Gaaser og 

fik en stor efterslægt i matriklerne 31 & 32. 
 
Jens var en opvakt og initiativrig ung mand med stor lyst til at 
dygtiggøre sig. Han blev oplært ved landbruget, - først 
derhjemme hos faderen på Meldgaard  ved Hals og senere, 1851 
– 54, som landvæsenslærling under Landhusholdningsselskabet, 
hvorefter han et par år var beskæftiget med dræningsarbejder 
på en gård på Falster.  
Omkring 1856 må han være kommet hjem igen til Hals, og på et 
tidspunkt må han have fået øje på datteren på Starbæk, 
Mariane Pedersdatter, - født den 3. December  1835. 
 
Gamle Emil Meldgaard fra Hals, der døde for en del år siden, 
mere end 100 år gammel, og som var hans nevø, har fortalt mig, 
at det skete på den måde, at han skulle genne en so til Starbæk 
for at få den løbet. Om det er helt i overensstemmelse med 
sandheden eller blot en skrøne, tør jeg ikke sige, men han havde 

jo også anden anledning til besøg på Holtet, idet hans storesøster  Mette Marie blev gift 
med sønnen på Mølholt, Niels Knudsen. 
 
Jens Jensen (25 år) og Mariane Pedersdatter (22 år) blev gift den 13. 
Oktober 1857 i Øster Hassing  Kirke. 
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Jens Starbæk Jensens skøde  af 6. Juli  1857 
Allerede samme år, 1857, fik Jens Jensen skøde på sin svigerfaders gård. Skødet er indført 
i Kjær Herreds Skøde- og Pantebog nr. 15, Fol. 284. 
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Jens Starbæk Jensens skøde af  6. Juli 1857. 
Dele af skødet er meget svært at læse, og ikke alt er medtaget og ordret referet. Oplysningen om gårdens 
tilhørsforhold til Vester Hassing sogn må, efter min mening, være forkert. 

Jeg underskrevne Peder Larsen, gårdmand i Starbæk, Øster 

Hassing Sogn, gør vitterligt at have solgt, ligesom jeg herved 

skøder og til fuldkommen ejendom overdrager til min 

svigersøn  Jens Jensen efternævnte ejendomme nemlig: 

 

a) Den mig efter skøde af 28. Juli, tinglæst 5. August 1825, 

tilhørende gård ”Starbæk” kaldet i Vesterhassing sogn med 

bygninger og tilliggende ejendomme af hartkorn efter den 

gamle matrikel 1 td. 5 skp. 0 fjdk. 2 alb,    -  men i den nye 

matrikel under nr. 8,  2 tdr.  5 skp.  0 fjdk. 1 ¼  alb.  ............. 

 

b) Den mig efter Skøde af 10 december 1832, tinglæst 1. 

Februar 1833, tilhørende parcel nr. 10 af den såkaldte 

Anneksgård i Øster Hassing af hartkorn efter den gamle 

matrikel  3 skp.  1 fjdk.  2 ¼  alb., men nu under matr. 87 af 

Gandrup skyldsat for hartkorn 1 skp.  2 fjdk.  ¾  alb. ……………. 

Køberen er bekendt med, at der i den  parcelerede gård , 

hvorfra denne parcel er udstykket hviler en årlig afgift af byg  

til præsten, hvoraf køberen er pligtig til at  at have fast andel 

efter parcellens hartkorn.   

Ejendommen, hvormed følger besætning, avlsredskaber, ud- og 

indbo, med undtagelse af hvad vi har forbeholdt efter 

aftægtskontrakt, overdrages køberen med de samme 

herligheder, hvormed jeg har ejet samme, og er af ham tiltrådt, 

og han svarer for fremtiden alle skatter og afgifter. 

Købesummen udgør 1000 Rdl., skriver et tusinde Rigsdaler, 

der er berigtiget, og har køberen ved kontrakt af  dags dato 

forpligtet sig til at svare mig og hustru aftægt anslået til 600 

Rdl. 

 

Dette under hjemmelsansvar udstedte skøde meddeles 

bekræftelse ved min underskrift. 

Nørre Sundby den 6. Juli  1857 

Peder Larsen (m.f.p. – med ført pen)
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Allerede 2. Juli året efter (1858) fødtes datteren  
Jensine Marie Jensen. 
� 
Fadderne ved dåben var: Mette Marie Jensen, Hals (faster), 
Lars Pedersen af Starbæk (morbror), Thomas Chr. Pedersen af 
Vesterheden (morbror), Jens Poulsen af Hals (farfar), Johanne 
kirstine Andersdatter af Holtet ( Er hun en søster til den Johanne Marie 
Andersdatter, som 30. Juni begravede et dødfødt barn. Udlagt fader var karlen 
Jacob Pedersen i Starbæk ?),  pige Nieisine  ?datter. 

 
Ægteskabet med Mariane Pedersdatter blev ikke langt og præget 
af  den frygtede sygdom brysttæring. Juleaften 1861 døde hun af 
lunge tuberkulose. 
 

 
Efter Marianes død var der skifte.  
Ifølge Kær Herreds skifteprotokol  1861 – 66  Fol. 94 og 130 blev første skiftebehandling 
afholdt den 27. Februar   1862, og enkemanden oplyste, at der var en datter, Jensine Marie 
Jensen, 3 ½  år gammel. Værge for hende var morbroderen Lars Pedersen i Lille Starbæk. 
Boet var gården Starbæk, matr. 8, Øster Hassing, af hartkorn 2 td.  5 skp.   0 fjdk.  1 ¼  alb. 
– og matr. 87 af Gandrup af hartkorn  1 skp.  2 fjdk.  ¾  alb.   I alt  4000 rigsdaler. 
Besætning  1000 rigsdaler, - bestående af 6 heste, 8 køer, 2 kvier og 6 kalve. 
 
Anden skiftehandling blev afholdt den 11. Juni samme år, og der oplystes da, at der til 
deling var 3110 rigsdaler, hvoraf enkemanden tilkom 1555 rdl.  og datteren 1536 rdl., når 
skatten var fraregnet.  
Datterens arv blev stående i gården mod 1. Prioritet. 
 
Jens har helt åbenbart haft kvindetække og hans tid som enkemand varede kun kort. Kun 
et halvt år efter sin første kones død giftede han sig på ny. 
Det skete den 11. Juni  1862, hvor han  i Øster Hassing kirke blev viet til 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ane Kirstine Poulsdatter af Vester Toftegaard i Gaaser.  
 
Forlovere: Poul Nielsen af Toftegaard og  Jens Meldgaard (Poulsen) af Hals. 
Jens var da 30 år gammel og Ane Kirstine 35. 
Hun er født den 9. oktober  1827 som datter af gårdmand  Poul Nielsen og hustru Magdalene Pedersdatter 
Biering.  
Ane Kirstine  Poulsdatter blev hjemmedøbt 10. oktober,  - dagen efter fødslen. 
Faddere ved dåben var: 
Knud Knudsen og hustru Kirsten Nielsdatter af Mølholt (faster og onkel), pige Bodil M. Nielsdatter af Øster 
Toftegaard, Thomas Andersen af Skrold og Jens Jepsen af Øster Neisig.  

 

Jens Starbæk 
 

Ane Kirstine Poulsdatter 
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Året efter den nye kone var rykket ind på gården, døde den gamle svigerfader, Peder 
Larsen Starbæk den 15. Oktober 1863 som aftægtsmand, 76 år gammel.  
 
Den 2. August  1865 døde hans kone Ane Margrethe Andersdatter som aftægtskone, 79 år 
gammel. 

Jens Jensens tilkøb af matrikel 
69 af Gandrup ejerlav, en parcel 
frastykket  gården Baalen. 
Hartkorn 4skp. 1fjdk ¾ alb. 
Skødet er tinglæst 21. August  
1863, og prisen var 1.500 
rigsdaler. 

 
Matrikelkort over m. 69 af 
Gandrup. 

 
Jens  Jensen handlede og 
mageskiftede en del i sin 
ejertid, således at følgende 
matrikler kom til at høre 
under Starbæk. 
 

Matr. 8a    Gaaser ejerlav          hartkorn    2 td.   1 skp.   1 fdk.   ¾   alb. 
     ”    69b  Gandrup    ”                   ”          ”       0  ”      2   ”       1   ”       2 ¼  ” 
     ”      8d   Gaaser        ”                   ”          ”       0  ”      0   ”       3   ”       1       ” 
     ”       9     Gaaser        ”                   ”          ”       0  ”      4   ”       2   ”           ¾  ” 
     ”    69c   Gandrup    ”                   ”          ”       0   ”      2  ”       3   ”           ¼  ” 
     ”    69e   Gandrup    ”                   ”          ”       0   ”      1  ”       2   ”        1 ½ ” 
     ”    87     Gandrup    ”                   ”           ”      0    ”      1  ”       2   ”           ¾  ” 
     ”    60     Gandrup    ”                   ”           ”      0    ”      0  ”       0   ”         2 ¾ ” 
Tilsammen ………………………………………..      3 td.     4 skp.  4 fdk.    1 alb. 
 
8a & 69b kaldes tilsammen Hovedparcel.  2 tdr.  3 skp.  3 fdk.  0 alb. 
Det bemærkes, at der på m. 87 i forening med det samlede m. 2 i Øster Hassing hæfter årlig afgift til 
sognepræsten af 3 tdr. byg , at ejeren af m. 69b efter skøde tinglæst 8. Januar 1864 er reserveret vejfærd over m. 
69c og 69e, og at der af ejendommen udredes tiende vederlag. 
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Forskellige matrikelkort over Starbæk.

1867 
1874 
 

1888 
1888 

1888 
 

1888 
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Mageskifteskøde 1887 
Med  Niels Peter Pedersen i Raabhuj 
Det drejer sig om matr. 9a og deling af markerne med Åen som skel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi underskrevne Grd. Jens Jensen af Starbæk og 

Grd. Niels 

Peter Pedersen af Raabhuj har indgaaet saadant 

Mageskifte 

 

Jeg Jens Jensen sælger og overdrager herved til 

Niels Peter 

Pedersen af den mig tilhørende Ejendom Matr. 8a af 

Gaaser den vestlige Del af Marklodden, nemlig den 

Del, som ligger vest for Aaen, og som mod syd 

grunder op til Kjøberens Ejendom, medens jeg Niels 

P. Pedersen sælger og overdrager til Jens Jensen 

den mig ifølge Kjøbecontract af Dags Dato tilhørende 

Ejendom Matr.  N. 9 af Gaaser af Hartkorn 4 skp.  2 

Fdk.  ¾  Alb. Gl. Matr.  64 samt de tilhørende Dele 

M.N. 79 mfl. Af Gandrup indtil den om disse Parceller 

gaaende Aa, alt på følgende vilkaar. 

1)  Ejendommen overdrages med de samme 

Rettigheder, Pligter 

Og Byrder, hvormed de har tilhørt os, og medfølger 

Konge- 

Korntiende anparterne. 

2)  Ejendommen overtages den 1 April d. Aar, dog at 

vi høster Rugen hver især paa de Ejendomme. Med 

Matr. 9 følger Stuehuset og Laden, medens Stalden 

skal nedbrydes og bortføres inden 1 April 1888 og 

medfølger mur- og nagelfaste ……….
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Jens Jensen Starbæks politiske virke 
 

Familierne i gårdene Vester Toftegaard, Øster Toftegaard og Mølholt var meget tæt i 
familie. Poul Nielsens (VT) søster Kirsten var kone på Mølholt, og den pige  Bodil M. 
Nielsdatter, nævnt som fadder, var lillesøster til Christian Jensens mor, Johanne Marie 
Nielsdatter (ØT). Poul Nielsens far og Dorthe Maries mor var søskende. 
Hertil kom nu Ane Kirstines ægteskab med Jens Jensen på Starbæk og dennes søster, 
Mette Maries ægteskab med sønnen på Mølholt, Niels Knudsen. 
Også til gården Springborg på Holtet var der forbindelse, idet endnu en datter fra Vester 
Toftegaard var blevet kone her ( Nielsine Marie Poulsdatter) 
 
På alle 4 gårde var man politisk interesserede og meget aktive. Både Jens Starbæk og Chr.  
Toftegaard (ØT) blev medlemmer af sognerådet,- Jens  Starbæk sad der i 2 perioder 1865 
– 1870 og senere  1877 – 1882,- begge gange som sognerådsforstander. 
Svogeren Niels Knudsen  var i mange år medlem af amtsrådet og sogneforstander i Hals.  
 
I 1869 var Jens Jensen Starbæk medstifter og medlem af bestyrelsen for Vester- og Øster 
Hassing Sparekasse, og fra 1872  var han også vurderingsmand. 
Man kan roligt sige, at der ikke foregik  meget her på egnen, uden at han havde en finger 
med i spillet. Han var nærmest lidt af en selvlært prokurator, der udover at være aktiv 
landmand også handlede og skrev skøder og andre dokumenter for folk. 
 
 Efter sigende skulle han have været indkaldt til til hæren i 1864. Jeg var lidt i tvivl om 
rigtigheden af dette, eftersom han var over 30 år på det tidspunkt, men hans nevø Emil 
Meldgaard i Hals bekræftede, at det havde sin rigtighed. Han betalte en anden for at tage 
hans plads. Emil fortalte også beløbet, der blev betalt, men det husker jeg ikke. 
Bestillingsmanden var efter sigende en karl på gården, og man hørte ikke siden fra ham. 
 
Årene efter nederlaget i 1864 og den efterfølgende reviderede grundlov i 1866, der gav 
flere demokratiske indskrænkninger i forhold til grundloven af 1849,  gav stor politisk 
uro og kamp mellem de gamle magthavere,- godsejerne og embedsmændene (det senere 
Højre) og det nye parti ,Venstre, støttet af gårdejerne. Venstre var dog heller ikke dengang 
et parti i harmoni med sig selv, og der var flere fraktioner. 
 
I 1872 stillede Jens Jensen Starbæk op til folketingsvalget for Venstre i Nørresundby 
kredsen, hvor han sejrede overlegent over en anden kandidat fra Venstre, pastor emeritus 
Hass. Inden opstillingen havde der været en del intriger og brevskriverier, hvor 
kandidaterne forsøgte at overtale hinanden til at trække sig. Jens fik 589 stemmer, og 
Hass måtte nøjes med 154. Stemmeprocenten var 29. 
 
Den 14. Nov. 1873 var der folketingsvalg igen, og Venstre, der denne gang var opdelt i flere 
fraktioner, havde indbyrdes kamp mellem flere kandidater.  Jens Jensen blev stærkt 
angrebet, fordi han ikke havde fulgt Venstre på Rigsdagen, idet en gruppe fra Venstre på 
nogle punkter kunne samarbejde med Højre regeringen. De blev kaldt Mellempartiet. 
Allerede i et brev af 11. August 1872 til lærer Petersen i Vedsted gør Jens Jensen sin 
stilling klar, idet han skriver, at han ikke vil lade sig binde forud, men derimod vil 
”arbejde efter hvad jeg ved nøjere overvejelse finder rigtigt efter den overbevisning, der 
først kan mærkes, især for en begyndende rigsdagsmand, under sagens drøftelse”. 
Trods modstand blev han genvalgt.605 stemmer til Jens Jensen og 499 til hans 
modstander, cand. theol.  Halkjær fra Aalborg. 
Ved folketingsvalget den 25. April  1876 trak han sig ud af valgkampen. 

 
Hans trofaste støtte i det politiske arbejde var svogeren proprietær 
Niels Knudsen på Mølholt, der var mangeårigt medlem af Amtsrådet, 
sogneforstander i Hals, Rd. Af Dannebrog  m.m. (se Gaaser By 17, Mølholt) 

Jens Jensen havde det handicap, at han ikke var nogen god taler. Han var 
som regel meget fåmælt og havde vanskeligt ved at formulere sig 
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mundtligt. Ved de politiske møder var det derfor Niels Knudsen, der holdt talerne. 
Dette har nok også gjort sig gældende i folketinget, hvor han ikke gjorde sig særligt 
bemærket. Et sted siges det, at han gled temmelig ubemærket ud af Rigsdagen, men i sin 
hjemegn var Jens Jensen, der boede på Holtet i Øster Hassing sogn, en meget anset mand, 
der var betroet vigtige lokale tillidshverv”. 
Det passer jo egentlig godt med det forlydende, at han kun ytrede sig en gang i Folketinget, 
da han sagde ” A protesterer”.”  
 

Jens Jensen Starbæk sidder i 4. Øverste række, nr. 4 fra venstre. (Pennetegninge 

  
På den hjemlige arena, var han langt mere aktiv, og negative vendinger som snu, 
beregnende, magtglad og spidse albuer har ofte været brugt. 
 
Hans største kup var, at han gjorde sig så gode venner med enke Mariane Mathisdatter på 

Øster Toftegaard, at hans næstældste datter, 
Mariane, blev gjort til universalarving. Et 
kup der fik enkens nærmeste familie til at 
rase, idet mange af dem blev forbigået. Det 
blev der snakket meget om i Gaaser i 1884.  
( læs Gaaser By 3, Øster Toftegaard) 
� 
Billedet viser Jens Starbæks datter Mariane  
sammen med sin forlovede Jens Larsen og 
dennes familie på Øster Neisig. 
På forreste række sidder Mariane og Jens 
med enke Mariane Mathisdatter i midten. 
Mariane arvede Øster Toftegaard 24. Okt. 
1884, og hun blev gift med Jens  29. Oktober 
1886. 
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De politiske modsætninger blev endnu større i Rigsdagen 
i årene efter Jens Jensen havde forladt folketinget.  
I tiden, der fulgte, førte Venstre sin  ’Visnepolitik’ ved at 
nægte at stemme for finansloven, og Estrups modtræk var 
provisorielovene, hvormed han i årene, der fulgte, 
regerede  uden om Rigsdagen men med kongens støtte. 
 
Han oprettede herefter et ridende politikorps, ’De blå 
Gendarmer’, som skulle holde styr på urolige elementer 
blandt hans modstandere. 
 
 
 
 
 

 
 
Det var nok noget af en streg i regningen for Jens Starbæk, da hans egen svigerinde, Ane 
Marie Poulsdatter i Vester Toftegaard, i  1868 giftede sig med Hans Chr. Pedersen Kjær, 

der efterfølgende overtog gården.  
Han var en af disse gendarmer, der var meget upopulære 
blandt bønderne. Han befandt sig  derfor ikke godt i 
Gaaser, men han faldt for gaaserboernes store last og blev 
drikfældig og var nær ved at sætte gården overstyr. 
Ægteskabet blev efter 9 år opløst, og han kom tilbage 
søndenfjords til Kongerslev, hvorfra han stammede. Anne 
Marie blev i skilsmissesagen støttet af sin svoger, Jens 
Jensen, der var gift med storesøsteren Ane Kirstine. Han 
sørgede for det praktiske ved skilsmissen. 
Nicolaj Haslund, senere ejer af Vester Toftegaard og gift 
med Signe, et barnebarn af Hans Chr. Pedersen Kjær, har 
fortalt at Chr. Kjær fik 6000 rdl. med derfra, og at Jens 
Starbæk egenhændigt roede ham over fjorden. 
Samme har fortalt, at Chr. Kjær engang havde ’glemt’ at 
betale sin amtsstueskat til tiden. Derfor red han til 
Aalborg for at ordne det,- men her fik han at vide: ”Det er 
for silde”. 
Ved skilsmissen i 1877 fik Ane Marie skødet på gården.     

( se Gaaser By 13  Vester Toftegaard) 
 

 
Jens Jensen Starbæks børn 
Den førstefødte i Jens Jensens andet ægteskab, -  Poul Johannes Jensen, født den 30. Juni 163, døde 
som barn. 

 
 
     Jensine Marie            Magdalene                    Mariane                  Pouline                 Jens 
     f. 2. Juli 1858             23. Sept. 1864             19. Juni  1866       22. Juli  1868      25. Juli  1870 
Thomasminde, Holtet            Starbæk, Holtet          Øster Toftegaard, Gaaser  Nygaard i Gaaser    Egen i Øster Hassing 

 
 
 
 
          
                        



 19

� 
 
Dagligstuen på Starbæk 
Stuehus opført  1877 

 
 
Da jeg  for mange  
siden begyndte at 
interessere mig for  lokal- 
og familiehistorie, nåede 
jeg at få snakket med 
flere af de gamle i 
familien, inden det var for 
sent. 
 
Med hensyn til Starbæk 
siden var det Jens Jensens 

nevø i Hals, Emil Meldgaard, der da var  næsten 100 år gammel og på plejehjemmet i Hals. 
 
Også  Jens Jensens børnebørn, - min far Niels Larsen og min onkel Marius Larsen samt 
deres fætter  Marius på Egebakken i Øster Hassing og kusine Anna i Ulsted, har bidraget 
med oplysninger om deres bedstefar, som de dog  for det meste kun har hørt om fra deres 
forældre. 
Kun Emil  og Anna har kendt ham personligt. Emil har været på ferie hos sin onkel og tante 
på Starbæk, og Anna voksede op sammen med ham, og var 15 år, da han døde. 
Også en slægtning af Niels Knudsen på Mølholt har givet oplysninger, både om denne gård 
og de 2 svogre, Niels Knudsen og Jens Starbæk. ( læs Gaaser By  17 – Mølholt). 
 
 
 

Anna fortalte, at i hjemmet opførte han sig som lidt af en patriark, og selv efter han var 
gået på aftægt, beholdt han sin plads for bordenden og ville stadig holde tømmen, og at det 
var svært at være svigersøn der. Når børnene gerne ville til Hals marked, så spurgte de 
altid deres bedstefar først, for hvis han gav lov, så var sagen klar. 
Annas mand, Per Jensen (Hyllen / Langtved) har fortalt, at han var en meget nervøs ung 
mand, da han skulle præsenteres for familien. 
 
Emil fortalte,  at det var en tradition, at ’den gamle’ altid tog til marked i Hals. Han kom 
kørende dertil og staldede op hos broderen i Meldgaard. Hans faste opholdssted under 
markedet var Hotel Dania, hvor der blev snakket og drukket. Emil fik altid en 25 øre af 
onkelen til markedet.   
En anden tradition var, at Emil og hans broder Peter var på ferie en gang om året hos 
deres onkel Jens på Starbæk, og at de altid kom på besøg der 2. juledag. Det havde ifølge 
Emil sin rigtighed, at onkelen slap for militærtjeneste ved i stedet at betale en anden, en 
bestillingsmand, som stedfortræder. Det var en karl på gården, og man hørte ikke senere 
fra ham. 
 
Marius Meldgaard fra Egebakken i Øster Hassing fortalte, at ’den gamle’ godt kunne 
virke lidt kold, idet de breve, han skrev til sin søn Jens, der var på højskole, aldrig var 
underskrevet med kærlig hilsen, - kun Jens Jensen. 
 
Min far Niels og  min onkel Marius har fortalt, at deres mor Pouline enedes meget 
dårligt med sin far. Hun flyttede hurtigt hjemmefra, kom på højskole på Emdrupborg. Hun 
arbejdede som mejerske og husbestyrerinde på flere gårde, inden hun blev gift med 
Andreas Larsen i Gaaser i 1906. 
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Min kilde fra Mølholt, hvis far var nevø til Niels Knudsen, har berettet at:  
Begge de 2 svogre, Niels og Jens, var meget ’kvindeglade’. Om Niels fra Mølholt fortælles, at 
han levede ’som hund og kat’ med sin kone Mette Marie (Jens’ søster). De boede i hver sin 
ende af det store stuehus på Mølholt, og derfor kom der ingen børn af det ægteskab. Niels 
var gladere for de unge piger på gården,  hvilket kostede ham dyrt, og han kom ofte 
beruset hjem fra sine møder i amtsrådet. Ligeledes fortælles, at han ofte kom på ’besøg’ 
hos sin svigerinde (hans kusine), når hendes mand  var i København. 
Niels Knudsen på Mølholt gik det meget skidt. Han satte sin store gård overstyr og endte 
sine dage i et lille hus i Hals. Det var meget slemt for Jens Jensen, for det var nemlig 
allerede bestemt, at da Niels Knudsen og Mette Marie ingen børn havde selv, så skulle 
gården overgå til Jens Jensens barnebarn Niels, der af samme grund døbtes med 
mellemnavnet Knudsen. Niels blev i stedet husmand på Nordkærvej i Holtet. 
 
Om Jens fortæller flere kilder, at han besvangrede en pige fra Holtet, og at han klarede 
sagen ved at afstå et stykke jord. Ligeledes fortælles, at han blev ’husven’ på Øster 
Toftegaard, da vennen Christian Jensen døde 10. Nov. 1882. Enken, Mariane Mathisdatters 
enkestand blev ikke lang, hun døde 20. August 1883. Der var ingen børn i ægteskabet, men 
Jens Jensen blev eksekutor af testamentet, og hans datter blev universalarving. Onde 
tunger påstod at ’testamentet var skrevet med den døde hånd’ (Nikolaj Haslund) 
 
 
 

  

I 1905 optog Jens Jensen et 
lån på 26.000 kr i 
kreditforeningen efter en 4 
sider lang, håndskrevet 
ansøgning. 
Det er det pantebrev 
Chresten Christensen i 1908 
overtager, som en del af 
betalingen for Starbæk. 
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Jens Jensen solgte i 1908 sin ejendom  Starbæk til 
svigersønnen Christen Christensen og  
sin ældste datter af 2. Ægteskab, Magdalene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jens Jensen Starbæk døde på Starbæk 
den 7. Sept. 1912 og ligger begravet på 
Gaaser Kirkegård sammen med sin 2. 
Hustru Ane Kirstine . Hun døde  27. 
April  1907. 
De ligger begge begravet på 
familiegravstedet på Gaaser Kirkegård 
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Christen Christensen  &  Magdalene Jensen 

De blev 2. generation på Starbæk. 

 
Den 19. Maj 1893 viedes i 
Øster Hassing kirke  
 
ungkarl Christen Christensen 
fra Veddum i Skelund sogn 
 
med 
 
pige Magdalene Jensen fra 
Starbæk i Østerhassing sogn.  
 
Forlovere: 
Gårdmand Jens Jensen af 
Starbæk (brudens fader) 
Gårdmand Jens Larsen af Øster 
Toftegaard ( brudens søsters mand) 

 

Christen Christensen er født den 8. Juni 1866 i Veddum, Skelund Sogn, som søn af 
ugifte  Ane Christensen af Veddum, 33 år. Moderen var da tjenestepige i Veddum.  
Ingen barnefader var udlagt. 
Faddere ved Chrestens dåb 12 juni (hjemmedøbt) 
Tjenestepige Ane Marie Christensen, Skelund, indsidder Chr. Andersens hustru ?, Chr. 
Andersen, ungkarl  ??, indsidder Peder Mikkelsen, alle af Veddum. 
Chresten Christensen Starbæk døde 11.januar 1942. 
Magdalene Jensen er født den 23. September  1864 på Starbæk i Holtet, som ældste 
datter af gårdejer  Jens Jensen Starbæk og  hans 2. hustru Ane Kirstine Poulsdatter. 
Faddere ved dåben:  ???   (hjemmedøbt den 11. Nov. 1864, opkaldt efter sin mormor på 
Vester Toftegaard) 
Hun døde den 22. August 1945. 
 

Christen Christensen var ved giftermålet forpagter af Sønder Kongerslev 
præstegård som blev parrets hjem og arbejdssted indtil de i 1908 overtog 
Magdalenes barndomshjem Starbæk . 
De to lærte hinanden at kende på Tulsted  Gods ved Fræer, hvor Magdalene 
arbejdede som mejerske og Christen som karl.  
 
I ægteskabet var der 6 børn, der alle er født  i Sønder Kongerslev. 
 
 

1.  Jens Christensen, f. 9. Marts  1894 
Han efterfulgte sin far som ejer af Starbæk. Gift den 21. Nov. 1942 med Anna Jensen fra Vester Toftegaard 
(næstsøskendebarn).  Han døde den 10. April  1975.  1 barn 

2.  Harald Christensen, født  13. December  1895 
Som ung rejste han til USA, hvor han omkom ved et ulykkestilfælde ved et byggeri i Chicago. Han blev begravet i 
USA. Han var ugift. 

3.  Anna Christensen, f. 21. Maj  1897 
Hun blev den 27. Nov. 1941 gift med Per Jensen fra ’Hyllen’ i Ulsted (f. 20. Maj  1905).  De boede på gården 
Langtved og senere i et hus i Ulsted by. Der var ingen børn i ægteskabet. 

4.  Niels Knudsen Christensen, f. 12. Februar  1899 
Gift med Ellen Christiansen fra Vadum (f. 19. Marts  1898. De havde et husmandssted på Nordkær på Holtet.            
( Niels fik mellemnavnet Knudsen, da det var meningen, at han skulle arve Mølholt efter sin morfars søster og 
svoger)  4 børn 

5.  Poul Christensen, f. 4. Januar  1902 
Han blev dyrlæge i Herfølge. Gift den 22. Okt. 1933 med Kirsten Jensenius, f. 15. Juni 1912 i Gudumholm. 3 børn. 

6.  Kirstine Christensen, f. 6. Juli  1904.Hun blev 30. April 1938 gift med Johannes Groes fra ’Skrold’ i 
Gaaser, f. 26. Aug. 1906. De drev i mange år Ryttergården i Veddum, som senere blev overtaget af en søn.  3 børn   
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Billede taget i haven på Starbæk ca. 1902.  
Der er besøg af naboerne fra matr. 6a på Holtet (Møllegården), familien Christensen med 
børn fra  Sønder Kongerslev, barnebarnet Jane og datteren Pouline. 
 
Bagerst fra venstre:  Ane Kirstine,  ? Knudsen og hendes mand Knud Jensen Knudsen (m. 
6a på Holtet) og Jens Jensen Starbæk.  
Siddende  fra venstre: Jane (klem/ Justesen), Magdalene og hendes mand Chresten 
Christensen og Pouline, datter fra Starbæk. 
Forrest: Børnene på Starbæk. Jens,  Anna, Harald og Niels. 
 
 

I sommeren 1908 kommer familien Christensen fra Sønder 
Kongerslev  hjem til Starbæk.  
Ane Kirstine er afgået ved døden 27. April 1907, og Jens Starbæk  
går herefter på aftægt på gården. 
 

Børnene fra Starbæk stående 
foran hoveddøren. 
Anledningen kunne måske 
være bedstefaderens, Jens 
Starbæks, begravelse 7. sept. 
1912. 
Bagerst fra venstre: 
Jens, Harald, Niels. 
Forrest fra venstre: 
Anna, Kirstine (søster), Poul. 

 
Poul 
& 
Kirstine 
 
Ca.  
1910 
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Efter overtagelsen af Starbæk den 26. 
juni   1908 overtog Chr. Christensen en 
gældsobligation for lån udstedt  af 
svigerfaderen Jens Jensen i 1905.  Han 
har måske hjulpet sin datter Pouline, der 
blev gift i 1906.  
Den er underskrevet  23. Juli 1909. Som 
vitterlighedsvidne Jens Klem på Holtet, 
der tidligere var gift med datteren 
Jensine og nu med Poulines mands 
storesøster, Kristiane. 
 
Driften af gården fortsatte som vanligt 
med alsidigt landbrug med køer, grise, 
får, høns og heste. 
Den nye ejer fik dog ikke lov til at sætte 
sig for bordenden lige med det samme. 
’Den Gamle’, der kom på aftægt, beholdt 
tømmerne og  kontrollen indtil sin død.  
Datteren Anna har fortalt, at hendes far 
var nr. 2 og ikke havde det let i de første 
år. 
 
I 1930erne var der krise i landbruget og 
økonomien var meget anstrengt i mange 
hjem. Magdalenes lillesøster Pouline i 
Gaaser blev meget syg efter tabet af en 16 
årig datter og helbredsproblemer for 
hendes 2 drenge Niels og Marius. Der 
måtte optages lån, og familien på Starbæk 
kautionerede. 
Den lille kvittering viser, at 14. Juni  1932 
måtte kautionisten rykke til undsætning. 
               
      � 
 

 
� 
 
 Traditionen med at  være med i arbejdet i sognerådet blev fulgt af begge Jens Starbæks 
svigersønner på Starbæk og Øster Toftegaard. Ingen af dem dog som formænd. 
Christen Christensen (midterrækken nr. 2 fra højre). Jens Larsen (forreste række, nr. 3 fra 
højre) 
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Dokumenter fra Christen Starbæk Christensens tid 
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De 4 søskende fra Starbæk, børn af Jens Jensen Starbæk og hustru Ane Kirstine 
Poulsdatter, fotograferet i haven på Nygaard i Gaaser ca. 1942. 
Fra venstre: Marie fra Øster Toftegaard (d. 1945), Pouline fra Nygaard (d. 1944), 
Magdalene fra Starbæk (d. 1945) og stående Jens fra Egen i Øster Hassing (d. 1959). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chresten Starbæk Christensen solgte gården videre til sin ældste søn Jens Christensen i 
1936. 
Sønnen var på det tidspunkt stadig ungkarl, og forældrene blev til deres død som 
aftægtsfolk på gården. 
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Chresten Starbæk (Christensen) døde den 11. Januar 1942 og 
Magdalene døde 3 år senere,  22. August 1945. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 20. Januar 1936 overtog sønnen Jens Christensen (Starbæk) hjemmet, og der blev 
indgået aftægtskontrakt, der sikrede forældrene Magdalene & Christian, så længe de 
levede. 
Jens blev i 1942 gift med Anna Jensen fra Vester Toftegaard i Gaaser.  
 
Sønnen Hans Kr. Starbæk overtog gården 8. august  1972.  
Efternavnet Starbæk blev officielt i 1963. 
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