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Østergaard er en udflytter gård hvis historie 
ikke går ret langt tilbage. Den er placeret i den del 
af Gaaser Bys jorder, der kaldes ’Tyringen’, og dens 
tilliggende er gennem årene sammensat af 
parceller købt af de omliggende ejendomme, 
efterhånden som de blev sat til salg. Det gælder 
især de 2 Bødkergårde, hvis oprindelige 
jordfordeling vises på kortet til venstre. Vester 
Bødkergaard med gult (m.33) og Øster 
Bødkergaard med rødt (m. 34). 
Denne placering har ofte givet problemer gennem 
tiden, idet terrænet er lavt og engene mod nord 
langs åen endnu lavere, hvilket har givet store 
vanskeligheder med høsten på våde år. 
 
Midt i 1870erne begyndte Laurits Peter Holm, der 
var ejer af Vester Bødkergaard, at bortsælge 
parceller, således at gården ændredes til et 
husmandssted med kun meget lidt jord tilbage 
(33k), og til sidst fuldstændigt forsvandt. Han var 
selv startet som fæstebonde under ’Østeraa’, og 

havde købt gården til selveje i 1844. 
På de udstykkede parceller opstod de nye ejendomme på Gåser Engvej samt gården 
Holmsminde, der overtog Vester Bødkergaards hovedmatrikel, 33a. 
 
 
I 1860erne kom to unge mænd til Gaaser. Det var brødrene Peder Larsen og Peder Chr. Larsen 
fra Holtet. De var sønner af Lars Pedersen og Kirsten Kristensdatter i ’Lille Starbæk’. Peder var 
født den 14/1 1844 og Peder Chr. født den 9/7 1846 (deres bedstefader, Peder Larsen, havde 
været ejer af Starbæk, indtil han solgte til svigersønnen Jens Jensen fra Melgaard i Hals). 
Peder Chr. giftede sig i 1868 med datteren på Ågård (Sønderskovvej 201) og overtog herefter 
svigerfaderens gård (se Gaaser By 21, Aagaard) 
 
Peder giftede sig i 1866 med pigen Christine Johanne Simonsen, og sammen overtog de hendes 
fødehjem (matr.17, Skroldvej 7), som de drev i nogle år inden de købte det i 1875. Skøde 22 dec. 
Her blev deres 4 børn født, - De har nok ikke været helt tilfredse med stedet og drømte om at få 
noget nyt og større, og da Vester Bødkergaard i disse år blev solgt stump for stump, så de deres 
chance. De satte hjemmet til salg, og solgte det 24. juni 1881 til Gotfred Christensen. 
 
Efter salget af hjemmet i sommeren 1881 fik de blod på tanden og købte de 2 matrikler 33 L + m.  
Skøde skrevet 25. januar 1882, lyst 27. januar. Det var her deres fremtidige hjem kom til at ligge, 
og dette sted blev kaldt Østergaard (Gaaser Engvej 11). En lidt mindre naboejendom (33h), købt 
og opbygget i 1878, der også var blevet kaldt Østergaard, måtte herefter skifte navn til ’Lille 
Østergaard’. 
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Folketælling 1890 
Familie nr. 22 
Peder Larsen, 46, gift, Holtet, gårdejer 
Johanne Christine Simonsen, 45, gift, Gandrup, hans kone 
Kirsten Anine Larsen, 23, ugift, Holtet, deres barn 
Laurits Peter Larsen, 12, Gaaser, deres barn 
Maria Magdalene Larsen, 9, deres barn 
(Hans Severin Larsen, ugift, 21, i sognet. Er ude at tjene på Bødkergaard) 
(Fransine Marie Larsen,15, i sognet. Er ude at tjene på Mølholt) 
 
Ved folketællingen i 1901 ses følgende. Sønnen Hans Severin Larsen, der i 1890 var karl på Øster Bødkergaard er nu 
blevet gift med datteren Levitte og hermed mand på gården. Han går herefter under navnet ’Hans Bødkergaard’. De 
får datteren Alma. 
Datteren Fransine, der i 1890 tjente på Mølholt mødte her sin senere mand Sigfred Andreas Knudsen, der var nevø 
af ejeren Niels Knudsen. Parret er nu hjemme på Østergaard. 
Næsten på samme tid gik Sigfreds onkel, Niels Knudsen, fallit med den store gård, ’Mølholt’. Det skete i 1901. 
 
Folketælling 1901 
Familie nr. 24 
Peder Larsen, f. 14/1 1844, gift, Ø. Hassing, gårdejer (gift 1866) 
Christine Johanne Simonsen, f. 7/6 1844, gift, Ø. Hassing, hans kone 
Sigfred Andreas Knudsen, f. 15/2 1870, gift, Dronninglund, svigersøn (gift 1900) 

Fransine Marie Larsen, f. 15/10 1874, gift, hans kone 
 
Den 21. nov., læst 27 nov. 1903, får Sigfred Knudsen skøde på 
Østergaard af svigerfaderen Peder Larsen. 
 
Den 26/12 1911 får Sigfred Knudsen skøde på 34c af svogeren Hans 

Bødkergaard (Larsen). Det er Bødkergaards gamle 
tyring. (Bødkergaard købte senere husmandstyringen, der bestod af 4 
parceller) 
 

Billeder: 
Øverst: Fransine & Sigfred Knudsen 
 
Nederst til Venstre: 
John, Thorvald, Olga Marie 
 
Nederst til højre: 
Johannes f. 15/9 1901, Olga f.14/12 1904, Thorvald f. 7/12 
1905, Marie f. 5/4 1903, Jens f. 29/11 1910, Svend f.?. 

 
 
 
Folketælling 1906 
Familie nr. 4 
Sigfred Knudsen, gift, 15/2 1870, husfader og gårdejer 
Fransine Marie Larsen, gift, 15/10 1874, husmoder 
Peter Johannes Knudsen, 15/9 1901, barn 
Christine Marie Knudsen, 5/7 1903, barn 
Olga Jensine Knudsen, 7/12 1904, barn 
Dreng, 14/12 1905, barn 
Sira Knudsen, ugift, 22/7 1874, tjenestepige, slægtning 
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Folketælling 1911 
Familie nr. 35 
Sigfred Knudsen, 15/2 1870, g, Gjerå, gårdejer, landbruger, 1903 fra Hals 
Fransine Knudsen, 15/10 1874, g, Gaaser, husmoder, 1903 fra Hals 
Johannes Knudsen, 15/9 1901,Hals, barn, 1903 fra Hals 
Maria Knudsen, 5/4 1903, Hals, barn 
Olga Knudsen, 14/12 1904, Gaaser, barn 
Thorvald Knudsen, 7/12 1905, Gaaser, barn 
Dreng (Jens), 29/11 1910 
Dusine Knudsen, 3/11 1893, Gjerå, tjenestepige, 1909 fra Aså 
 
Sønnen Johannes, der senere sammen med 2 brødre udvandrede til Canada, har siden skrevet sine erindringer.  
Her fortæller han om barndommen i Gaaser og lidt om livet på gården, som de overtog efter moderen Fransines 
forældre. Bygningerne, de overtog, har ikke været for solide og en dag væltede laden under tærskningen, da karlen 
lænede sig op ad muren. Sigfred genopbyggede det hele og havde også købt mere jord af svogeren fra Bødkergaard, 
så han blev så forgældet, at han så sig nødsaget til at sælge og købe en mindre ejendom i Egense. Johannes 
fortæller, at hele familien var dybt nedtrykte over salget af den ny opbyggede gård, der også havde fået en stor 
frugthave, men faderen skønnede, at det var nødvendigt. ( Gaaser by 28, John Knudsens erindringer) 
 
Ved opbygningen af gården blev der sat en vindmølle på taget af laden. Den voldte af og til problemer ved at løbe 
løbsk. Fortalt af Ove Badsberg, der har fået det fortalt af forældrene, og som har bidraget med billedet herunder. 
Den er blevet taget ned igen inden det første luftfoto blev taget i 1946. 
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Gården lå jo noget afsides, og det gav problemer med hensyn til afhentning af mælken til mejeriet. Sigfred 
forlangte, at mælkekusken skulle afhente mælken hos ham på samme måde som hos de andre leverandører, 
selvom han lå udenfor ruten. Han truede med at melde sig ud, hvis det ikke skete, - men han blev sat på plads og 
måtte selv aflevere mælken på mejeriet. 
I min barndom i 1950erne hed mælkekusken Åge Christensen. Han boede i det mellemste af de 3 små nabo 
husmandssteder på vestsiden af åen og hans rute gik derfor ad den gamle mælkevej, der gik fra engvejen, øst om 
Østergaard og ned til Lille Østeraagaard og Lille Østergaard, gennem Nygaard og videre til Nørgaard. Det gav nogle 
problemer, da min far lukkede porten og vejen mod vest til Nørgaard, der herefter selv måtte aflevere mælken ved 
landevejen. 
 
 
1915 sælger Sigfred Knudsen gården til N. K. Kristensen. Skøde dat. 15., / læst 25/6. 
Herefter flytter familien Knudsen over på den anden side af fjorden. 
Sønnerne udvandrer senere til Canada, og John Knudsen har skrevet en beretning om sit liv. 
 
Folketælling 1916 
Familie nr. 48 
Niels Chr. Kristensen, g, 18/9 1878, gårdmand, landbrug, indtægt 1.200, formue 5.000, skat, 22,63 
Line Kristensen, g, 27/7 1880, husmoder 
Henry Kristensen, 21/3 1906, barn 
Holger Kristensen, 9/6 1907, barn 
Elissy Kristensen, 27/9 1908, barn 
Ejner Kristensen, 26/3 1911, barn 
Asta Kristensen, 21/5 1913, barm 
Karoline Nielsen, u, 3/2 1896, tjenestepige 
Lars Badstue, u, 18/3 1891, tjenestekarl 
 
1917 køber N.K. Kristensen parcellen, matr. 31i, da denne ejendom (31a) frasolgte jorden. 
 
 
 
1918 køber Søren Badsberg gården af N.K. Kristensen. Skøde dat. 14., læst 20/9. 
 

 
Folketælling 1921 
Familie nr. 23 
Søren Badsberg, u, 19/12 1891, Ulsted, 
gårdmand, 1918 fra Ulsted 
Johanne Johannesen,u, 15/4 1898, 
Ulsted, husbestyrerinde 
Johannes H. Johannesen, 15/11 1902, 
Ulsted tyende, landbrug, fra Ulsted 1919 
Karl Chr. Johannesen, 22/11 1905, 
Ulsted, tyende, landbrug, fra Ulsted 
1920 
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Søren Badsberg bliver 30/9 1921 gift med Johanne Laden f.22/11 1899. Hun var en datter fra 
Ågård i Gaaser og altså datter af Fransines fætter Lars laden, så på en måde kom gården tilbage i 
familien. 
 
 
Folketælling 1925 
Familie nr.28 
Søren Badsberg, g, 19/12 1891, Ulsted, husfader 
Johanne Badsberg, g, 22/11 1899, Ø. Hassing, husmoder ( fra Ågård i Gaaser) 
Johannes Mørch ?, u, 27/4 1885, Sæby, tjenestekarl 
 
1929,  Søren Badsberg køber matriklen 34f af Johannes Thomsen på Bødkergaard. Lyst 16/1. 

 
Folketælling 1930 
Familie nr. 48 
Søren Badsberg, gift 1921, 19/12 1891,  husfader, landmand, indtægt 2.000 
Johanne Badsberg, gift 1921, 22/11 1999,  husmoder 
Jens Jensen, ugift, 30/5 1903, tjenestekarl 
Niels Chr. Christensen, ugift, 21/6 1910, tjenestekarl 
Ester Christensen, ugift, 26/12 1914, tjenestepige 
 
 

 
1930 køber Søren Badsberg matr. 30g af Anders Christensen, skøde lyst 18/3. 
 
 
 
Folketælling 1940 
Familie nr. 39 
Søren Badsberg, 19/12 1892, gift, gårdejer, Ulsted, gift 30/9 1921 
Johanne (Simonia) Badsberg, 22/11 1999, gift, husmoder, Ø. Hassing 
Ove Badsberg, 31/6 1939, barn 
 
 
Efter salget i 1943 boede familien et stykke tid hos svigerfaderen Lars Laden på Aagaard i 
Gaaser. 
 
 
Næste ejer: 1943. 
Lars Larsen, f. 22/11 1884 & Anna Kirstine Larsen, f.20/1 1892. 
 
Gårdens areal ved overtagelsen var 35 tdr. land samt 20 tdr. land købt i 1910 og 2 tdr. land købt 
i 1916. En del af jorden er drænet og merglet. 
Der medfulgte en besætning på 4 belgiske heste, 30 kreaturer af R.D.M., samt 30 svin, 2 får med 
lam. 
Lars Chr. Larsen var søn af N. Chr. Larsen, og kom fra Klarup, hvor han var medlem af Klarup 
sogneråd. 
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Næste ejer: 
Peter & Jenny Nyborg 
De overtog efter Lars Larsen. Det var et populært par i begyndelsen, men også der kom der 
problemer med økonomien, - og da familien forlod stedet, efterlod den en gæld til både 
købmand og smed. Da familien senere kom på fode igen, blev gælden ikke indfriet, og det faldt 
ikke i god jord hos de gamle naboer. 
 
 
Næste ejer: 
Thomas Olesen 
Thomas Olsen var gårdejer på Vesterheden ved Gandrup, og i 60erne og 70erne lejede han jord i Gaaser til 
kartoffelavl. 
Han købte også Østergaard, og i den følgende tid udvidede han arealet ved at opkøbe nogle statsejendomme langs 
Mølholtvej, efterhånden som de blev sat til salg. Derefter frastykkedes jorden, som lagdes til hans egen, hvorefter 
husene blev videresolgt med mindre jord. Østergaard kom herved op på et areal på ca. 70 ha. 
Den store røde hal er bygget af Thomas Olsen. I Thomas Olsens tid på Østergaard stod alle 4 længer stadig. 
Thomas købte herefter en ejendom i Portugal og solgte ejendommen i Gaaser. 
 
Næste ejer: 1978 
Leif Hansen 
I 1978, 5. juli solgtes gården videre til Leif Hansen for 2.550.000kr.  
 
Leif Hansen har forklaret, at da han overtog ejendommen, lå den økonomiske hovedvægt ikke på almindelig 
landbrugsdrift. Der var på overtagelsestidspunktet etableret en fjerkræproduktion, der kunne producere 12.000 stk. 
gæs til slagtning om året. Denne produktion havde kørt et stykke tid, og sælgeren var optimistisk med hensyn til den 
fremtidige produktion. 
Gården var på det tidspunkt stadig firlænget og alle husene var indrettet til denne produktion. Den østre længe var 
indrettet med centralvarme med gas til modtagelse af de små gæslinger, der skulle opholde sig her de første 14 dage. 
De næste 14 dage foregik i laden, men uden varme. Så 14 dage i den nybyggede hal øst for gården. 
Herefter var de store nok til at være udendørs og tåle vand.  
De sidste 7 uger gik de frit i et stort hegn nord for gården, hvor de blev fodret i store trug. Hegnet omkring marken var 
180 cm. højt og forneden forstærket med minktråd. Området var oplyst om natten.  
Hele forløbet var beregnet til 13 uger, hvorefter gæssene blev afhentet til slagtning. Gæslingerne blev afsendt i 4 
etaper. 
 
Straks efter overtagelsen kom der problemer med at levere det lovede antal gæslinger, - det blev kun til 8.000 – altså 
2.000 pr. gang. 
Allerede andet år kom der sygdomsproblemer med de leverede gæslinger, således at de mistrivedes, og mange døde 
undervejs i forløbet, og ved slagtningen havde de ikke opnået den rigtige vægt. 
Økonomien i denne produktion viste sig at være helt uholdbar, og der var ingen mulighed for erstatning fra 
producenten af gæslinger, der selv måtte dreje nøglen. 
Et forsøg med i stedet at producere først gåseæg og senere andeæg måtte efter et stykke tid også opgives som 
uholdbart. 
 
Der var samtidigt nogle våde og meget vanskelige år med høsten, men det var 
fjerkræproduktionen, der helt ødelagde økonomien, og den 26. maj 1981 endte det med 
tvangsauktion. På det tidspunkt stod alle husene endnu. 
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Næste ejer: 1982 
Jens Erik Huulgaard, auktionsskøde: Kr.970.000. Skøde 28/5 1982 
Heller ikke dette ejerskab fik nogen lang varighed. Husene blev ikke vedligeholdt, og både lade 
og østre hus kollapsede, og den store røde hal fik det dårligt. 
 
Næste ejer: 1985 
Bent Ege Nielsen & Erik Jarl Nielsen købte den 22. april 1985 Østergaard i lige sameje for          
Kr. 1.290.000.  
De er brødre og kom fra Ravnstrup vest for Hjallerup. 
 
 
Folketælling 1986 (privat) 
Vanda Simonsen, f. 8/6 1967 fra Gandrup (bor til leje) 
Jørgen Nielsen, f. 25/9 1966, fra Hjallerup, landbrugsmedhjælper (Han er søn af Bent E. Nielsen) 
 
Den 23. januar 1990 overtog Erik Jarl Nielsen hele ejendommen. Det vestre hus og laden blev 
ryddet og en ny lade og fyrrum blev bygget. Den røde lade på billedet herover blev dårligere og 
dårligere og faldt til sidst sammen og er i dag borte.  
 
1996, 22. marts. 
Jørgen Ravn Nielsen, auktionsskøde, kr. 1.500.000 
Bent Ege Nielsens søn, Jørgen Ravn Nielsen, overtager gården, ved en auktion, og Erik Jarl 
Nielsen er ude af ejerskabet. 

1989 
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Det er åbenbart ikke gået godt, så allerede mindre end et år senere får det gamle ejer, Erik Jarl 
Nielsen, igen skøde på gården. 
 
1997, 13. januar. 
Skøde til Erik Jarl Nielsen, kr. 1.600,00 
Herefter gør Erik Jarl Nielsen et meget stort arbejde for at afhjælpe problemerne med de meget 
våde marker. Det har for alle de tidligere ejere givet alvorlige problemer med avlen, der nogle år 
helt måtte opgives. Sidst på vinteren og tidligt forår har området ofte ligget fuldstændigt under 
vand. 
Han fik tilladelse af den gamle Hals Kommune til at dræne arealet og oprense grøfterne på 
begge sider af ’Engvejen’. Ved åen var der en pumpe til at fjerne vandet. 
Åbrinken er imidlertid så lav, at vandet ved højvande i fjorden bare løber ind over marken, og da 
Aalborg kommune samtidigt har fået en kendelse om at åen ikke er blevet holdt vedlige efter 

forskrifterne, så er problemet der stadigvæk, og med den højere 
vandstand, man regner med i årene fremover, vil problemet 
sandsynligvis forværres. Et dige langs åen ville være den eneste logiske 
løsning. 
I Erik Jarl Nielsens tid renoveredes stuehuset, og alle de gamle udhuse 
blev ryddet. Der byggedes ny lade og hus til fyret. 
 
2007.  Nuværende ejer. 
Per Madsen, Skroldvej 9, 9362 Gandrup. 
 

Gården drives i dag sammen med 3 andre gårde i Gaaser. 
 Ravnsgaard, Skroldvej 9, Vestergaard, Skroldvej 12 og Nørgaard, Sønderskovvej 
202.    
Korn- og frøavl.  
Der er stadig store problemer med våde marker, idet oprensningen af åen har 
været for dårlig. Per Madsen har ført sag mod kommunen om dette, og i 2021 
faldt en kendelse om, at oprensningen i mange år har været mangelful.  
Husene er for tiden udlejede 
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Gaaser før Østergaard blev bygget 
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