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Generelt om området vest for Gaaser Å. 
 

 
Området mellem ’Skrolle Bæk’ og Gaaser Å, der på gamle kort 
kaldes ’Sandbjerg Gårde’, hører fra gammel tid til Øster Hassing 
sogn og til Gaaser ejerlav, - efter 1844 med matriklerne 16, 17, 19, 
20, 21 og 22 (se kortet side 6). 
I årene derefter er matr. 20 blevet nedlagt og sammenlagt med 
matr. 19, der er en gård udflyttet fra Gaaser, - det blev den senere 
’Vestergaard’. Ligeledes er matr. 22 på vestsiden nedlagt, men 
består i dag på østsiden af åen på en smal stribe jord som 22e 
(Sønderskovvej 211).   
Johannes Andreasen (’Brix Johannes’), der var murer i Gaaser og 
boede i matr. 58 (Sønderskovvej 209) har fortalt mig, at alfarvejen 

fra Hals til Gandrup i meget gamle dage gik gennem hans have, hvor der var et vadested over 
åen med store sten i bunden og herfra videre mod vest over Skrold og Vibholt. Senere byggedes 
en bro lidt længere mod nord på den anden side af matr. 22. 

 

Gammelt vadested 
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Sandagergaard er en meget gammel gård, og den ligger som den første på venstre 
hånd, når man kører over broen mod vest ad Skroldvej. Den ligger højt på en 
banke, der, som navnet på kortet fortæller, består af sand, og gårdens navn 
bekræfter dette. Det har i tidernes morgen nok ikke været det fedeste sted at 
dyrke landbrug, og fiskeri har sikkert været en væsentlig del af livsgrundlaget her 
på stedet. Manden på Skrold, Niels Andersen, havde i 1700tallet 8 kåge fra Gaaser 
og 10 fra Gandrup, som han udlejede, og han fiskede selv fra 1.                                         
( Holger Rasmussen, Limfjordsfiskeriet før 1825). 
 
Her gik alfarvejen i gamle dage mod Gandrup forbi gårdene Skrold og Vibholt, der 
begge lå på den anden side af sognegrænsen til Vester Hassing. 
 
1662. Kommisionsmatriklen 
1 Boel, hartkorn 1/1/2/ -, ejer Kongelig Majestæt, pantsat til Frederik Turesen 
Fæster: Niels Hansen 
Udsæd: Byg 4 tdr., havre 2 tdr., hø 20 læs 
Skylder: 1fjd. Ål, er nogenledes ved magt.   (nogenlunde velholdt) 

 
1664 Amtstuematriklen 
1 Boel, hartkorn 1/1/2/-, ejer Kongelig Majestæt, pantsat til Frederik Turesen 
Fæster Niels Hansen 
Skylder 1 td. Ål og ? penge 
1683 Specification på Bøndernes Navne udi Gaaser Bÿe. 
Gården deles i 2, således at den gamle fæster, Niels Hansen, en kort periode har en del , og de nye fæstere, Søren Andersen og Jeppe 

Christensen, deles om anden. 
Kongelig Majestæt, gammelt hartkorn1/1/2/-, nyt hartkorn 1/7/2/- 
Fæster Niels Hansen 
Gamle Niels Hansen har sin jord i Skraal Hafuens Agre, der vurderes som ringe Rug jord af mere sand end muld. Her har han 7 agre. I alt 22.965 
kv. Alen / lidt under 2 tdr. land. (det svarer til 1/3  af gården -/5/-/2) 

1688 Landmålingsmatriklen 
Kongelig Majestæt, nyt hartkorn 1/7/2/- 
Fæstere: Søren Andersen & Jeppe Christensen 
 
Deres jord, i alt 170.968 kv. Alen / godt 12 tdr. land, er fordelt på 6 marker, - det meste dog vest for Gaaser Å. 
 
De har ligeledes deres jord i 1) ’Skraal Hafuens Agre’ -ager 8 – 20, der vurderes som ringe havre jord af sur og dyndig 
jord. De har også jord i        2) ’Maaens Hafue’ , der vurderes som ’god havre jord af sand og megen muld’. Her har de 
agrene 42 – 52. De har også jord i 3) ’Vester Gaasemarcks Agre’, der vurderes som middelmådig Byg jord af sand og 
muld, senere af grå og hvid sand og nogen kold jord, - agrene 1 – 6.  4) De ’Nordvestre Agre i Marken’, ringe havre jord 
af sand og kold dyndig jord, som mest ligger under vand, - agre 13 -15. 5) ’Muncke Hafuen’, middelmådig Byg jord af 
sand og sort muld, ager 150 – 152. 6) ’En Hafue synden Tue Ibsens gård’, dyrkes årlig, God byg jord af grud og sort 
muld, ¾ td. Land. 

Skraal Hafuens Agre 
Løber Øst Vest, maalt fra Nord och indholder 20 Agre. 
Dyrkes 3 Aar och hviler 3 Aar, och saaes 1. Aar med Byg, 
2 Aar med blanding, 3. Aar med hafre. 
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Langholt var indtil 1642 en stor fæstegård, beboet af 2 
bønder, men i det år lod Erik Høgh til Høgholm gården 
nedbryde og genopføre på den nuværende plads. 
Den blev gjort til en hovedgård, og kernen i det nye 
godskompleks var det af rigsadmiral Peder Munk 
erhvervede gods. 

Også i Gaaser opkøbtes fæstegods, den første var Lille Toftegaard og ved Kronens 
auktioner over ryttergodset i 1716 købes stort ind, og området vest for Gaaser Å 
erhvervedes. 

 
1716 
Gården overgik fra Kronens besiddelse til Langholt ved kronens auktioner over 
ryttergodset i 1716, og den blev fordelt på 2 fæstere. 
Den ene, Jens Sørensen (søn), fik 1/3, hartkorn -/5/-/2, og Søren Andersen (far) fik 
2/3, hartkorn 1/2/1/1. ( til sammen 1/7/2/-). 
  

1724 
Sandagergaard. Den største del bliver nu delt på 2 fæstere, Hans Sørensen & Jens 
Sørensen, der deles om hartkorn 1/2/1/1. De er formentlig brødre og sønner af 
foregående fæster Søren Andersen. 
1/3 fæstes til Christen Brixen, der får hartkornet -/5/-/2.  
 
I 1725 kører ridefogeden på Langholt en sag om udsætning af fæsteren i Vester Skrold, Niels Pedersen Himmerbo, 
på grund af mislighold af fæstet. Blandt stævningsmændene nævnes Hans Sørensen og Jens Sørensen sammen med 
andre af Langholts fæstere i Gaaser (se Gaaser By 14, Skrold) 
 
 

1769 
Gården drives stadig af 2 fæstere:  
Lars Hansen, hartkorn 1/2/1/1 (søn af Hans Sørensen?) 2/3 af ejendommen 
Søren Jensen, hartkorn, -/5/-/2 (søn af Jens Sørensen?) 1/3 af ejendommen (gift med Margrethe 
Andersdatter?) 
 

1776 
Østeraagaards regnskabsbog. 
Fæster Anders Sørensen, - hartkorn 2/-/-/- (søn af Søren Jensen?) 
Efter salget er stedet igen udelt, og hartkornet ændret og forhøjet en smule.  
Jeg kan ikke fastslå hvornår han startede som fæster, men han sluttede i 1783.  
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1782, Ejer: Østeraagaard 
Anders Sørensen, sidste år som fæster (fæsteprotokollen, startede efter 1669) 
Maren Moridsdatter, 43 år, gift 1. gang 
Søren Andersen, 4 år, deres søn 
Ane Kirstine Andersdatter, 2 år, deres datter 
Margrethe Andersdatter, husbonds stedmoder, 71 år, enke, nyder aftægt af stedet  
Htk. 2/-/-/- 

 
Østeraagaard 
 
1787  
Folketælling, familie nr. 16 
Ole Nielsen, husbond, 32 år, gift 1. gang, bonde og gårdboer (til fæstet 1783) 
Maren Moridsdatter, madmoder, 48 år, gift 2. gang (1. gang med Anders Sørensen) 
Søren Andersen, hendes børn af 1. ægteskab, 9 år 
Ane Kirstine Andersdatter,  ”        ”         ”           7 år 
Jens Pedersen, tjenestekarl, 24 år, ugift 
 
Margrethe Andersdatter, forrige husbonds stedmoder, 76 år, enke efter 1. ægteskab, nyder 
aftægt af stedet. 
 

1788 Stavnsbåndet ophæves 
 

1796 
Ole Nielsen 
Htk. 2/-/-/-, hartkornet før egaliseringen. 
Prpt. Jørgen Christensen laver liste over ejendommene i Gaaser ( Østeraagaards 
ejer) 
Herefter bliver alle de fæstegårde, der tilhører Østeraagaard egaliserede, dvs. 
bliver gjort lige store, - de får nu alle hartkornet 1/7/2/-. 
Før var de af vidt forskellig størrelse. Denne egalisering sker for at lette og 
forenkle udskiftningen af Gaaser det følgende år. 

1797 
Udskiftning under Østeraagaard 
Fæster Ole Nielsen, gammelt hartkorn 2/-/-/-, nyt hartkorn 1/7/2/- (fæster fra 
1783) 
 

1778 – opslag 60. Søren, båret til dåben af Maren Sørensdatter, 
Peder Nielsens hustru i Gaaser. (Vester Bødkergaard) 
Faddere: Christen Sørensen Ø. Toftegrd, Poul Poulsen (søn af 
Poul Pedersen i Aagaard) og Hans Sørensen fhv. fæster på 
gården (1724) og Ingrid Mouridsdatteraf Mou. 

Anders Sørensen er død, og enken Maren Mouridsdatter (fra Mou) gifter sig med 
en søn af fæsteren på Øster Bødkergaard. 
Han hedder Ole Nielsen, født i 1745, søn af Niels Olesen & Anne Hansdatter 
(datter af Hans Sørensen) 
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Al jord tilhørende landsbyen inddeltes i 5 blokke.  
 
1) jorden ned mod fjorden 
kaldet ’Maaen’,  
 
2) markjorden,  
 
3) ’Tyringen’ (tøjreengen),   
 
4) engen og   
 
5) Gaaser Fædrift, det 
store fælles område nord 
for Holtet. 
Det tilstræbes, at tildele 
hver gård noget af hver 
blok, så de til slut får ens 
værdi, - samme hartkorn. 
  
På kortet til venstre ses 
Sandagergaards andel af 
jordfordelingen 

 
Man må nok sige, at 
gården ikke har været 
blandt de heldigste ved 
fordelingen. 
Det blev til et lille stykke 
strandeng, og et lille 
stykke markjord rundt om 
husene. 
Andelen af ’Tyringen’ 
ligger et stykke nord for 
gården op mod vandløbet 

Skrolle Bæk. Til gængæld lidt større andel i engen og endelig en pæn andel af overdrevet nord 
for Holtet. 
 

1801 
Folketælling, familie nr. 21 
Ole Nielsen, mand, 46 år, 1. ægteskab, bonde og gårdboer 
Maren Mouridsdatter, hans kone, 56 år, 2. ægteskab 
Ane Kirstine Andersdatter, hendes datter, 19, ugift 
Niels Andersen, hendes søn, 21 år, ugift 
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På et tidspunkt efter 1801 køber Jens Rasmussen gården til selveje fra Østeraagaard. Han var 
gift med Ane Kirstine Andersdatter (datter af Anders Sørensen). 

 
1834 
Folketælling, familie nr. 5 
Ane Kirstine Andersdatter, 53 år, enke, ejer af gården, (enke efter tidligere fæster Jens Rasmussen). 
Anders Jensen, 24 år, ugift, hendes søn 
Ane Marie Jensdatter, 18 år, ugift, hendes datter 
Birthe Marie Jensdatter, 9 år, hendes datter 
Jens Mortensen, 34 år, ugift, tjenestekarl 
 
1840 
Folketælling, familie nr. 12 
Ane Christine Andersdatter, 57 år, enke, gårdkone 
Anders Jensen, 30 år, ugift, hendes søn 
Ane Marie Jensdatter, 24 år, ugift, hendes datter 
Birthe Marie Jensdatter, 15 år, hendes datter 
Jens Mortensen, 41 år, ugift, tyende 
Jørgen Chr. Jensen, 16 år, tyende 
 

1844 
Hartkornsekstrakt: Selvejer Jens Rasmussens enke (Kirsten Andersdatter) 
Gl. hartkorn 1/7/2/-, nyt hartkorn 3/1/3/1 ¼  
 
1845 
Folketælling, familie nr. 35 
Ane Kirstine Andersdatter, 63 år, enke, i sognet, gårdkone (Jens Rasmussens enke) 
Anders Jensen, 34 år, ugift, i sognet, hendes søn 
Ane Marie Jensdatter, 29 år, ugift, i sognet, hendes datter 
Birthe Marie Jensdatter, 20 år, ugift, i sognet, hendes datter 
Jeppe Larsen, 30 år, ugift, v. Hass, tjenestekarl  (får barn med datter på gården) 
 

1850 
Folketælling, familie nr. 13 
Ane Kirstine Andersdatter, 67 år, enke, i sognet, ejer af gården, htk. 3/3/-/ ½  
Anders Jensen, 39 år, ugift, i sognet, hendes søn 
Birthe Marie Jensdatter, 24 år, ugift, i sognet, hendes datter 
Jens Larsen Jepsen, 4 år, i sognet, plejebarn 
Jeppe Larsen, 35 år, ugift, V. Hass. Tyende (fader til plejebarn) 
Jens Peter Christensen, 15 år, i sognet tyende 
 

1854 
Anders Jensen, - skøde af Kirstine Andersdatter. Nyt hartkorn 2/3/-/ ½  
Dat. 21. dec. 1853, læst 13. jan. 1854 
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1855 
Folketælling, familie nr. 14 
Anders Jensen, 45 år, ugift, Ø. Hassing, gårdejer 
Ane Kirstine Andersdatter, 73 år, enke, Ø. Hassing. Hans moder forsørges af ham 
Birgitte M. Jensdatter, 30 år, ugift, Ø. Hass. Hans søster, husholderske 
Svend Sørensen, 37 år, ugift, V. Hass. Tyende 
Niels Bertelsen, 19 år, Ø. Hass. Tyende 
Jens Larsen Jepsen, 9 år, Ø. Hass, plejebarn. 
(Plejebarnets far er Jeppe Larsen, der tidligere var karl på gården. Moderen var en datter på gården) 
 
 
1859,- en parcel med bygning (21b) frasælges til Thomas Jensen, der i 1894 
Sælger videre til Peder Nielsen 
Matr. 21c, - se under m. 19 folio 338 
Matr. 21d,- se under side 339 , 1880 Hans Jørgensen 
 

1860 
Folketælling, familie nr. 32 
Anders Jensen, 49 år, ugift, i sognet, lever af sin gård 
Birthe Marie Jensdatter, 35 år, ugift, i sognet, husholderske (søster) 
Jens Larsen, 14 år, i sognet, plejesøn 
Svend Sørensen, 42 år, ugift, V. Hass. Tyende 
Ane Sofie Hansdatter, 23 år, ugift, Ulsted, tyende 
 

1870 
Folketælling, familie nr. 5 
Anders Jensen, 59 år, ugift, i sognet, gårdejer 
Birthe Marie Jensen (Jensdatter), 45 år, ugift, i sognet, hans søster, husholderske 
Jens Larsen, 23 år, ugift, i sognet, hans søstersøn, plejesøn 
Jens Peter Hansen, 32 år, ugift, V. Hass. Tjenestekarl 
Marinus Møller, 16 år, Hals, tjenestekarl 
Kirstine Marie Jørgensen, 21 år, ugift, V. Hass. tjenestepige 

1872 
Birthe Marie Jensdatter, - Adkomst ved udlægspåtegning på Anders Jensens 
skøde. 
Dat. 15. aug., læst 23. aug. 1872 
 
1880 
Folketælling, familie nr. 42 
Birthe Marie Jensen, 54 år, ugift, i sognet, gårdejerske 
Jens Peter Hansen, 41 år, ugift, V. Hass. Gårdbestyrer 
Ole Chr. Pedersen, 24 år, ugift, i sognet, tjenestekarl (søn fra 1a, Gamle Skole) 
Ane Katrine Pedersen, 18 år, ugift, Mou, tjenestepige 
Jens Chr. Christensen, 17 år, i sognet, tjenestekarl 
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1882 
Jens Peter Hansen. – Adkomst ved vielsesattest. 
Læst 15. dec. 1882 
 

1890 
Folketælling, familie nr. 3 
Jens Peter Hansen, 52 år, gift, V. Hass. Gårdejer (1880 bestyrer på gården) 
Birthe Marie Jensen, 64 år, gift, Gaaser ( i 1880  var hun ugift og ejer af gården) 
Caroline Hansine Andersen, 21 år, ugift, Hals, tjenestepige 
Ole Chr. Pedersen, 34 år, ugift, Gaaser, tjenestekarl 
Niels Laurids Andersen, 22 år, ugift, Hals, tjenestekarl 
 
Justesen familien kommer til Gaaser fra Knoldgaard i V. Hassing 
 
1893 
Anders Chr. Justsen, - Skøde af Jens Peter Hansen 
Dat. 12. dec. 1892, læst 13. jan. 1893 Han kom fra 
Knoldgaard 
Han var gift 2 gange (sidste gang med en søster til 
Brødrene Thomsen, Anton i matr.28, Johannes i matr. 
34 og Gregers i Hou, gift med en søster til gamle Chr. 
Mann i matr. 26. 
 
En søn (Anton Peter) kommer til Holtet og gifter sig 
med Jane Klem 
 

 
 
 
 
1901 
Folketælling, familie nr. 10 
Anders Chr. Justesen, f. 29/5 1852, gift, Dronninglund, gårdejer 
Ane Johanne, f. Thomsen, 9/10 1873, gift, Hals, hans kone 
Just Johannes Justsen, 3/3 1898, Ø. Hass. Barn 
Anton Peter Justsen, 16/5 1885, V. Hass. Barn 
Maren Marie Justsen, 14/7 1888, V. Hass. Barn 
Johannes Thomsen, 25/9 1880, ugift, Hals, tjenestekarl (bror til hustru) 
Ane Certine Jensen, 9/10 1881, ugift, Ålbæk, tjenestepige 
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1906 

Folketælling, familie nr. 50 
Anders Kristian Justsen,  gift, 29/5 1852, husfader & gårdejer 
Ane Johanne Katrine Justsen, gift, 9/10 1873, husmoder 
Anders Justsen, ugift, 30/7 1879, søn, arbejder ved landbrug 
Maren Marie Justesen, ugift, 14/7 1883, datter 
Just Johannes Justesen, 10/3 1898, søn 
Anine Marie Thomsen, ugift, 21/3 1884, tjenestepige 
 

1911 
Folketælling, familie nr. 12 
Anders Kristian Justsen, 29/5 1852 gift, Dr.lund, husfader & landbr. 1892 fra V. Hass. 
Ane Johanne Katr. Justsen, 9/10 1873, gift, Hals, husmoder, 1895 fra Hals 
Anders Justesen, 30/7 1879, ugift, V. Hass. Barn, 1892 fra V. Hassing 
Just Johannes Justsen, 10/3 1898, Ø. Hass. Barn 
Thomas Holtet Justsen, 14/5 1906, Ø. Hass. Barn 
Anne Karoline Nielsen, 16/7 1890, ugift, V. Hass, tjenestepige, 1909 fra Ulsted 
 

1916 
Folketælling, familie nr. 13 
Anders Justsen, gift, 25/5 1852, gårdmand & husfader, indkomst kr. 1.400, formue kr. 15.000, skat kr. 53,38 
Johanne Justsen, gift, 9/10 1873, husmoder 
Anders Justsen, ugift, 30/7 1879, søn, indk. Kr. 650, formue kr. 5.000, skat, kr. 
6,95 
Johannes Justsen, 10/3 1898,  søn 
Thomas Justsen, 15/5 1906, barn 
Marie Pedersen, 17/7 1898, tyende 
 
1921 
Folketælling, familie nr. 35 
Anders Justsen, gift, 29/5 1852, Dronninglund, gårdejer og husfader 
Johanne Justsen, gift, 9/10 1873, Hals, husmoder, husgerning 
Anders Justsen, ugift, 30/7 1879, Ø. Hass. Søn, landbrug 
Johannes Justsen, ugift, 10/3 1898, Ø. Hass. Søn, landbrug 
Maren Larsen, 20/2 1904, Ulsted, tyende, husgerning 
 

 
1925 
Folketælling, familie nr. 26 
Anders Chr. Justsen, gift, 29/5 1852, Dronninglund, husfader, landbrug 
Johanne Justsen, gift, 9/10 1873, Hals, husmoder 
Anders Justsen, ugift, 30/7 1879, V. Hass, barn 
Thomas Holtet Justsen, ugift, 15/5 1906, Ø. Hass, barn 
Niels Dusinus Christensen, ugift, 23/5 1906, Ø. Hass. Daglejer 
Margrethe Juliane Larsen, ugift, 21/4 1908, Hals, tjenestepige 
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1928, Skøde 
Just Johannes Justsen, - skøde af Anders Chr. Justsen. Lyst 25. aug. 1928.  
Johannes Justsen havde indtil da bestyret den lille naboejendom Ravnsgaard, der var ejet af faderen. 

 
Forældrene Anders Chr. Justsen og Johanne 
flytter så på aftægt i den lille ejendom. De 
har en husstandsindkomst på kr.1.000, 
formue kr. 7.000 
 
Kort tid efter byttet dør Anders Chr. 
Justesen den 17/2 1931. Enken Johanne 
flyttet derefter tilbage på Sandagergaard 
på aftægt. Hun får sin egen lille del af 
stuehuset. 
 

 
 
 
1930 
Folketælling, familie nr. 3 
 
Just Johannes Justsen, gift 1924, f. 10/3 1898, husfader og gårdmand, 
indkomst kr. 2.000, formue kr. 0 
Nielsine Marie Justsen, gift 1924, f. 12/4 1899, husmoder 
Karen Justsen, f. 20/8 1926, barn 
Just Justsen, 1/6 1928, barn 
Niels Peter Nielsen, ugift, f. 17/7 1907, tjenestekarl  
Jens Peter Jørgensen, ugift, f. 9/6 1912, tjenestekarl, indkomst kr. 825 
Hans Sørensen, ugift, f. 2/12 1913, tjenestekarl, indkomst kr. 660 
Gerda Marie Andreasen, ugift, f. 15/9 1907, husassistent, indkomst kr. 700 
Anders Justesen, ugift, 30/7 1879, slægtning, indkomst kr. 300, formue kr. 
4.000 

 
1936 
Johannes Justsen 
Gaaser ejerlav 1936, matr. 21a & 22a, 29,24 ha – htk. 2/7/1/0 
+ 4,96 ha / -/5/2/1 matr. 16a Ravnsgaard. 
11. sept. 1936 andragende om gældssanering. 
 
 
 
 

Købmand Larsen, der kom til Gaaser i midten af 1930erne, har fortalt følgende historie: 
Sidst på krigen i den politiløse tid blev der oprettet vagtværn, og under en sammenkomst, hvor der blev svælget 
rigeligt med snapse, kom det frem, at Johannes Justsen var blevet udnævnt til natvægter. På hjemturen bankede han 
på hos købmanden midt om natten og fortalte om sin nye titel. 
Til sin fødselsdag fik han skænket en vægterstok, en knippel besat med pigge, og samme dag kom der et telegram fra 
’der Führer’, skrevet på tysk. Begge dele blev han ofte drillet med, men selv omtalte han det aldrig 
Da jeg forelagde denne historie for Jørn Justsen, sagde han, at han godt huskede denne knippel fra sin drengetid. 
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1940 

Folketælling, familie nr. 12 
Justsen, Just Johannes, f. 10/3 1898, gift, gårdejer, Ø. Hass. 
Justsen, Nielsine Marie, f. 12/4 1898, gift, husmoder, Buderup, Gravlev sogn 
Justsen, Karen Johanne, f. 20/8 1926, barn, Ø. Hass. 
Justsen, Anders Just Nielsen, f. 1/6 1928, barn, Ø. Hass. 
Justsen, Anton Nielsen, f. 21/5 1933, barn, Ø. Hass. 
Justsen, Jørn Nielsen, f. 6/10 1935, barn, Ø. Hass. 
Justsen, Else Dorthea Nielsen, f. 29/1 1939, barn, Ø. Hass. 
Justsen, Anders, f. 30/7 1879, ugift, invaliderente, slægtning 
Justsen, Ane Johanne Katrine, f. 9/10 1873, Hals, lever af formue 
Nielsen, Holger, f. 15/6 1904, ugift, forkarl fra Gravlev 
Thomsen, Børge Nørlund, f.15/3 1922, ugift, medhjælper 
Jespersen, Laura Kirstine, f. 7/9 1923, husassistent 
 
 
 

Den 24. marts 1943 var der håndværkere på Sandagergaard. 
Der skulle bores et hul til en lås i en dør. Sønnen Jørn, der var 8 
år gammel, fulgte interesseret arbejdet og holdt øjet tæt på 
døren for at se, hvornår boret nåede igennem. Det kostede 
ham øjet. Den uheldige snedker var ’Tru Jakob’, der arbejdede 
for Ejner Gade. 
Her på billedet ses Jørn på hospitalet omgivet af sine 
medpatienter.  
Chrenn Bjerg, der har udgivet sin fars dagbog ’På sporet af det 
tabte’, har fortalt, hvordan hans far, der kørte ’Lillebil’ blev 
ringet op for at køre patienten til hospitalet. 
Faderen, Søren Bjerg, var gift med landsbyens lærerinde,           
fru Bjerg (f. Hovn). 
 

 
 

 

Billeder fra 1940erne og 1950erne. 
Jørns konfirmation 1949 
Hygge i haven. Storebror Just med brødrene 
Anton og Jørn 
Sølvbryllup 24/6 1951 
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Sandagergaard 1946 
 

Sandagergaard 1951 
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Der slagtes gris på Sandagergaard 
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Generationsskifte 
1964,  17/11 Jørn Nielsen Justesen, kr. 
150.000Bryllup,sommeren 1965, 5. juni 
Jørn Justsen & Ragnhild Melgaard Jensen (datter af Carl Jensen, Aalebæk) 
 
Forældrene Nielsine & Johannes købte i 1964 en grund i Gaaser By og byggede her et aftægtshus, som de 
beboede til deres død,- Johannes i 1979 og Nielsine i 1981. 

 

 
Da Jørn og Ragnhild overtog gården fortsattes landbruget som hidtil, men i 1974, året 
efter tilslutningen til Fællesmarkedet, blev der investeret i en ny kostald, opført af 
bygmester Sivert Mortensen på Skiveren. 
Besætningen af malkekøer udvidedes efterhånden til 32. Træerne i EF viste sig imidlertid 
ikke at gro ind i Himmelen som forventet, og efter nogle år blev der stor overproduktion 
af mælk, og mælkekvoterne blev indført for at regulere markedet. 
Der var også mange andre genvordigheder, og fjorden, der i gamle dage hjalp med at give 
smør på brødet, viste sig i 1984 fra en helt anden side, idet en kraftig storm bevirkede et 
højvande, der nåede helt op til gården, og en hel roekule forsvandt i bølgerne. 
I 1989 ophørte Jørn med driften, og jorden blev udlejet til Mogens Mortensen i 
Mellergaard. De sidste år inden pensionen som 60årig i 1995 arbejdede han for 
kommunen med forskelligt arbejde. 
 
Gennem hele ægteskabet arbejdede Ragnhild som sygeplejerske, og udfyldte på denne måde hullerne, når selve 
landbrugsdriften gav røde tal i regnskabet. 
Nu mange år efter salig EF og langt inde i EU har mange landmænd måttet erkende, at den sikreste driftsform var, 
at have en ude arbejdende kone. Ragnhild gik på pension som 60årig 1/7 2001. 
 
I 2012 blev gården samt de ca. 25 ha. sat til salg, - og hurtigt solgt, og Jørn og 
Ragnhild flyttede til Hals. 

                                                                Billede af børnene 
 
 
Jan Melgaard Justsen, 25/5 1967 
Chr. Melgaard Justsen, 9/5 1970 
Bent Melgaard Justsen, 23/7 1971 
Jacob Melgaard Justsen, 28/6 1972 
 
Jørn Nielsen Justsen, f. 6/10 1935, Ø. Hass., pensionist og 
fhv. landmand 
Ragnhild Melgaard Justsen f. Jensen, f.3/9 1941, Ø. Hass., 
pensionist og fhv. sygeplejerske 

 



 16 

Efterskrift. 
Vedrører tiden efter 1963 for Johannes og Nielsine, på adressen Sønderskovvej 
220 

 
Da Johannes og Sine i 1963 havde solgt ejendommen til 
sønnen Jørn, købte de en lille grund, Sønderskovvej 220, matr. 
24q, der var en del af den gamle gård i landsbyen, matr. 24a). 
Her lod de bygge et aftægtshus, der var klar til indflytning i 
1964. 
Her holdt de guldbryllup 24/6 1976, og her blev de boende til 
deres dages ende, - Johannes død 1979 og Nielsine død 1981 

 
 

 
Om Johannes Justsen. 

Han var en meget livlig mand, der i et festligt lag gerne ville skylle et par dramme, og ved sådanne 
sammenkomster stod han gerne op og holdt tale, - det var noget mange gamle folk i Gaaser gjorde, 
for det havde deres gamle lærer Kjær indprentet i dem, at det hørte til god opdragelse. 
Han havde en vældig sangstemme, og jeg husker ham fra julegudstjenesterne i min barndom, hvor 
han kunne overdøve alle andre. 
Heste betød meget i gamle dage, og han var meget stolt af sine og handlede en del, og herved 
stiftede han bekendtskab med min bedstefar, Christian Jensen fra Bladsgaard i Vognsild, der også 
handlede med heste. Ved dennes begravelse i 1963 holdt han en fin mindetale. 

Han kunne også lide at fortælle historier om livet i landsbyen, og om de mange- noget særprægede – personligheder 
her. Nogle af disse har han indtalt på bånd, - de er nedskrevet og findes på Hals Arkiv. 
 
 
Efter salget er jorden, 25 ha., blevet tilplantet med pil til jagtformål, hvorved den dejlige udsigt 
for trafikanter og naboer til bakkerne på den anden side af fjorden er forsvundet. 
Ejendommen har siden været uden fast beboelse. 
 
Den gamle alfarvej, Skroldvej, der tidligere havde forbindelse langs fjorden mod vest til 
Skivervej gennem Skrold og Vibholt og til Gandrup, er siden spærret for adgang ved Skrold. Det 
skete under den gamle Hals Kommune. 
 
At lade gamle, hævdvundne veje lukke sker stadig, og det er åbenbart en politik, der i dag 
videreføres af Aalborg kommune.  
Nye ejere med de rigtige forbindelser, kan åbenbart lukke veje, som det passer dem i Aalborg 
kommune. 
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