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Vestergaard hører ikke til blandt Gaasers gamle gårde. Det er en udflyttergård skabt efter 
1797, hvor udskiftningen i landsbyen fandt sted. 
 
Den lille og meget indeklemte gård, matr. 48, der lå i den midterste del af Gaaser, var en af de 
gårde, man besluttede at udflytte. Den havde hartkornet 1/4/-/2 og fik ved udflytningen tillagt 
hartkornet -/7/2/-. Efter udflytningen blev et par af bygningerne stående på den gamle plads og 
blev efterfølgende udlejet, men de er dog siden helt forsvundet, og grunden ned mod fjorden 
hører i dag under naboejendommen ’Sønder Nygaard’ (matr. 30a) 

 

Forhistorien til matr. 48, der ses på udskiftningskortet herover 
 
Denne gård er en af de helt gamle, der med nogenlunde sikkerhed kan følges helt tilbage til matrikuleringerne i 
1662 og 1664. 
 
I 1662 er gården nr. 10 på listen og kaldes en helgård. Den er fordelt på 3 fæstere og har et samlet hartkorn på 
3/4/2/2. De 2 dele af gården er Mølholt og den sidste del er matr. 48 samt måske også nabostedet matr. 49 i 
Gaaser. 
Ejendommen er altså delt i 3 dele, hvoraf de 2 Mølholtdele ligger et par kilometer mod nordøst på hver sin side af 
Østeråen, og den sidste del altså indeklemt i selve landsbyen. 
Udsæd: Rug 0 tdr., Byg 4 tdr. Havre 0 tdr. Hø 36 læs.  
Skylder:  1 td. Smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 2 førnøds penge. Af høhøsten formenes Peder Jensen & Madz 
Jensen i Mølholt at have de 24 læs, som de har skyld af, og de har intet af avlingen. Gården beskrives som 
’nogenledes ved magt’. (den dyrkede jord var altså under Poul Ibsen i Gaaser). 
 
(Man har altså på et tidspunkt før 1662 fundet det praktisk at flytte de 2 af fæsterne til nordøstenden af engen, hvor Østeråen 
skærer igennem ’Diget’, - med en ejendom på hver side af åen. Her havde åen tilstrækkeligt fald, til at der kunne bygges en 
vandmølle på østsiden, - heraf navnet Mølholt. Der var i 1662 ingen opdyrket jord til denne dobbeltejendom men derimod god 
græsning og hele høhøsten på 24 læs. Den dyrkede jord hørte til Gaaser delen.) 
 
Broderen Tue Ibsen er i 1662 fæster på naboejendommen matr. 30. Begge gårde ejes af Kronen. 
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I 1664 er forholdet det samme, men i 1688 ændres hartkornet fra 3/4/2/2 til 1/2/-/2. Der blev lavet ændringer 
mange steder i 1688, men hovedårsagen til ændringen er nok, at Gaaser delen af gården nu er skilt fra og vurderes 
for sig selv. Fæsteren er stadig Poul Ibsen, og gården hører stadig under Kronen. 
 
I 1716 sælger kronen ud af sine besiddelser i Gaaser, og på auktion den 17. august 1716 sælges gården til Jens 
Clausen på den nye storgård Østeraagaard. Prisen var 57 Rdl. 79 Sk. Fæsteren hedder nu Jens Jochumsen. 
 
I 1769 hedder fæsteren Jochum Jensen. Hartkorn og ejer er uændret. 

 
1778, Fæsteren hedder nu Levi Jensen. Han er gift med Else Larsdatter og er broder til den gamle fæster. 
 
1787 
Folketælling, familie nr. 8 
Levi Jensen, husbond, 54 år, begge i 1. ægteskab, bonde og gårdboer 
Else Larsdatter, madmoder, 36 år,  
Jens Levisen, hans søn 
Peter Andersen, tjenestekarl, 28 år, ugift 
Maren Rasmusdatter, tjenestepige, 14 år 
Jocum Jensen, husbonds broder, 76 år, enkemand efter 1. ægteskab, nyder aftægt af stedet 
 

1788. Levi Jensen er nu død, og en ny mand, Anders Andersen, overtager nu både fæstegård og enken Else  
Larsdatter. 

 

1801 
 
I 1801 er udflytningen foretaget og et par huse blev 
herefter stående tilbage på grunden ( matr.48) med et 
meget lille stykke jord.  
 
Folketælling 1801 
Familie nr. 27, jordløs husmand 
Familie nr. 28, husmand med jord -/1/-/- 
 

Den udflyttede gård ’Vestergaard’ 
 
Den udflyttede gård, der fik navnet Vestergaard, idet den 
blev den vestligst beliggende gård i Gaaser ejerlav. 
Gården ses på kortet til venstre med den tillagte jord i 
mark, eng og overdrev nord for Holtet. 
Gården fik i 1844 matrikelnummeret 19a. 
 

1801 
Folketælling, familie nr. 20 
Anders Andersen, mand, 49 år, 1. ægteskab, bonde og gårdboer 
Else Larsdatter, hans kone, 50 år, 2. ægteskab 
Lars Andersen, deres søn, 9 år 
Jens Hansen, tjenestefolk, 21 år, ugift 
Mette Pedersdatter,   ”  ” , 25 år, ugift 
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1834 
Folketælling, familie nr. 1 
Jens levisen, 49 år, ugift, gårdmand ( søn af Else Larsdatter) 
Anders Levisen, 14 år, plejesøn 
Christian Johansen, 25 år, ugift, tjenestekarl 
Dorthe Marie Pedersdatter, 20 år, ugift, tjenestepige  
 
 
Vestergaard blev i årene der fulgte Gaasers næststørste ejendom under Klem familiens ejerskab. 
Den første af denne familie på Vestergaard hed Christen Nielsen (Klem). 
Han er født på gården Grydelund i 1761 som søn af fæstegårdmand Niels Jensen og hustru 
Ingeborg Christensdatter. 
Familien flyttede senere til gården ’Klemmen’ ved Gandrup. Denne gård lå forhen som nabo til 
Gandrupgaard, men blev senere flyttet ud syd for Gandrup til Skiveren. 
Familien tog navn efter denne gård, men navnet blev først officielt efter den nye navnelov i 
1905. 
 
Der er et meget indviklet familieforhold mellem naboejendommene matr. 16,19, 20 og matr. 13, 
der er Lille Toftegaard. Også gården Neirup mellem Gandrup og Vester Hassing var med i de 
forskellige handeler, idet Anders Andersen havde været ejer af både den nye Vestergaard og 
Neirup, som han solgte til Ravnfamilien, der senere slog rod både i Ravnsgaard (16) og Starbæk 
på Holtet. 
 
1809 
Undertegnede Anders Andersen af Gandrup, nu boende i Gaaser By, tilstaar 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 Neerup, som jeg i nogen Tid har ejet og beboet, som staar 
for Ager og Engs Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 1Fjdk.  ½  Album. , 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 
Gaarde er blevet udlagt og siden dyrket og brugt, samt tilhørende Bygninger og alt på Stedet forefindende Besætning og Inventar, saavelsom 
bemeldte Hartkorns tilhørende i Mark, Eng, Mose og Hede. 
Thi kjender 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 lovlig købt Ejendom, da jeg derfor er given fornøjelig Betaling med den Sum af 700 
Rigsdaler. Altsaa skal jeg og Arvinger være pligtig at hjemle og fuldkommen tilstaa nævnte Lars Christensen og Arvinger det solgte fri for enhver  
Mands Tiltale, som kan tale med Rette i nogen Maade. 
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 
NB: Lars Christensen Ravn solgte I 1812 Neirup til sønnen Peder Larsen, der senere igen solgte og købte Starbæk på Holtet. 
Det var den anden søn Christian Larsen Ravn, der i 1822 kom til Ravnsgaard i Gaaser. 

 
Om Chresten Nielsen Klems vej til ejerskabet af Vestergaard 
Øster Skrold (den vestlige del matr. 20) 
 
Folketælling 1787 
Familie nr. 2 
Anders Christensen (Bunk), husbond, 52 år, enkemand efter..?, bonde og gårdboer 
Kristen Andersen, tjenestekarl, 28 år, ugift 
Maren Jensdatter, tjenestepige, 27 år, ugift 
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Folketælling 1801 ( den gamle nedlagte ejendom matr. 20, - forhen del af ’Øster Skrold’) 
Familie nr. 18 
Anders Christensen (Bunk), mand, 64 år, 3. ægteskab, bonde og gårdboer 
Mette Jensdatter, hans kone, 67 år, 3 ægteskab (hun kom fra Lille Toftegaard, hvor hun havde været gift med 1. 
Thomas Jensen og 2. Søren Steffensen) se hist. om ’Lille Toftegaard’. 
Maren Thomasdatter, hendes datter, 32 år, ugift (hun bliver i 1803 gift med Chresten Nielsen Klem) 
Anders Pedersen, tjenestekarl, 18 år, ugift 

1803,  
Bryllup mellem Christen Nielsen Klem og Maren Thomasdatter fra matr. 20. Hun er født 1768 på Lille Toftegaard, 
som datter af Thomas Jensen og Mette Jensdatter. 
Faddere: Anders Andersens hustru på Holtet, Karen Andersdatter af Gaaser, Jocum Jensen, Svend Jensen og Anders 
Christensen, - alle af Gaaser. 
Man kan læse en artikel i Ting og Tider nr. 26 af Klem Thomsen om Christen Nielsen Klem, der allerede havde et 
fadderskab udenfor ægteskabet. 
 
Folketælling 1834 
Familie nr. 2 
Christen Nielsen Klem, 73 år, gift, gårdmand 
Maren Thomasdatter, 67 år, gift, datter fra gården (matr. 20) 
Thomas Christensen Klem, 24 år, ugift, deres søn 
Jens Christensen, 38 år, ugift, tjenestekarl 
Maren Kirstine Jensdatter, 25år, ugift, tjenestepige 
 
1837, 19. maj. 
Bodil Margrethe Nielsdatter fra  Øster Toftegård bliver gift med Thomas Klem på Vestergaard og er flyttet dertil. 

 
1840  
Chresten Nielsen Klem med familie er 
nu flyttet ind på Vestergaard. Det 
gamle sted, matr. 2o, er nu nedlagt, - 
drives under Vestergaard, men stadig 
ejet af Østeraa. Den gamle ejer Jens 
Levisen nyder nu aftægt på gården. 
 
Folketælling 1840 
Familie nr.9 
Christen Nielsen Klem, 79 år, gift, gårdmand 
Maren Thomasdatter, 75 år, gift, hans kone 
Thomas Christensen Klem, 30 år, gift, deres søn 
Bodil Margrethe Nielsdatter, 30 år, gift, hans kone, fra Ø. 
Tofteg. 
Christian Sørensen, 23 år, ugift, tjenestefolk 
Niels Jensen, 24 år, ugift,                ”          ” 
Johanne Cathrine Andersdatter, 23 år, ugift, 
Niels Nielsen, 16 år,                          ”           ” 
Jens Levisen, 55 år, ugift, Nyder aftægt af stedet (fhv. ejer) 
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En hartkornsekstrakt af 1844 
Gaaser ejerlav (side 274 – 280) Matrikeldirektoratet 
 
Matr. 19. 
Ejer: Forhen Østeraa, nu Chr. Nielsen. Tidligere bruger Anders Andersens enke, nu ejeren Chr. Nielsen. Gl. hartkorn 1/4/-/2, derefter  -/7/2/-. 
Hartkorn 1844  3/2/2/1 
 
Matr. 20 
Ejer: Østeraa, bruger Chr. Klem på Matr. 19. Gl. hartkorn 1/7/2/-.  
Hartkorn 1844. 3/1/3/1 ¼  
Matr. 20 Gammelt hartkorn  1/7/2/- 
Nyt hartkorn 3/-/2/2 ½  
Sammenlægges med nr. 19 
1841, dat. 21 juni, lyst 26 nov. 
 
Christen Nielsen Klem døde i 1842 
 
Folketælling 1845 
Familie nr. 38 
Thomas Christensen Klem, 35 år, gift, i sognet, gårdmand 
Bodil Margrethe Nielsdatter, 35 år, gift, i sognet, hans kone 
Søren Chr. Jensen, 24 år, ugift, Hals, tjenestefolk 
Christen Jensen, 27 år, ugift, Hals,         ”         ” 
Niels Peter Olsen, 17 år, V. Hassing,      ”         ” 
Karen Pedersdatter, 22 år, ugift, V. Hass.        ” 
Jens Levisen, 61 år, ugift, i sognet, aftægtsnydende 
Karen Christensdatter, 37 år, ugift, i sognet, inderste i aftægtsboligen (husbonds halvsøster. Se hendes historie i 
’Ting og Tider nr. 26 af Klem Thomsen) 
 
 
 
I de næste år skete der mange ting. Thomas klem blev valgt til sogneforstander og han blev i 
samme periode enkemand, idet hans kone Bodil Margrethe Nielsdatter druknede i Gaaser Å  
12. juni 1849. 
Lærer Jens Ovesen, der har arbejdet meget med Gaasers lokalhistorie, har fortalt mig, at han 
mente, det var selvmord, idet manden, Thomas Klem, var en meget hård mand.  
I kirkebogen har præsten tilføjet ”druknet i Gaaser Å i beruset tilstand”. Bodil Margrethe var 
datter af Niels Nielsen i Øster Toftegaard, f. 4/11 1810. 
 
Folketælling 1850 
Familie nr. 10 
Thomas Christensen Klem, 40 år, enkemand, i sognet, gårdejer og sogneforstander 
Karen Christensdatter, 42 år, ugift, i sognet, husholderske (halvsøster) 
Svend Sørensen, 33 år, ugift, V. Hassing, tjenestefolk 
Niels Nielsen, 21 år, ugift, i sognet                  ”           ” 
Anders Jensen, 17 år, fra Hals                           ”           ” 
Mette Marie Christensdatter, 32 år, ugift, Horsens  ” 
Ane Marie Christensdatter, 22 år, ugift, i sognet.      ” 
Peder Chr. Jensen, 9 år, V. Hassing, plejebarn 
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Folketælling 1855 
Familie nr. 11 
Thomas Klem (Christensen), 45 år, gift,  Ø. Hassing, gårdmand 
Mette M. Christensdatter, 33 år, gift, V. Hassing, hans kone 
Christian Klem, 4 år, Ø. Hassing, deres børn 
Andreas Kraiberg Klem, 2 år, Ø. Hass.   ” 
Karen M. Christensdatter, 56 år, fraskilt, Horsens, husfaders søster, forsørges af ham. 
Jacob Pedersen, 21 år, ugift, Ulsted,  tyende 
Lars Chr. Jensen, 18 år,                ”            ” 
Marie Andreasdatter, 22 år, ugift, Ø. Hass. Tyende 
Margrethe Madsdatter, 28 år, ugift, V. Hass.  ” 
Morten Andersen, 13 år, Ø. Hassing, i pleje for fattigvæsenets regning 
 
Thomas Christensen Klem mister sin kone og bliver gift igen inden næste folketælling 
 
Folketælling 1860 
Familie nr. 15 
Thomas Klem,  49 år, gift, i sognet, lever af gården (faderen er ejer) 
Mette Marie Hansdatter, 38 år, gift, V. Hassing, hans kone 
Christen, 8 år, i sognet, deres børn (hans børn) 
Andreas, 7 år,      ”                  ”                   ” 
Jens, 5 år, i sognet                  ” 
Karen M. Christensdatter, 59 år, fraskilt, Horsens, husfaders halvsøster 
Johanne Margrethe Thomasdatter, 36 år, ugift,  V. Hass.   Tyende 
Jensine Jensdatter, 13 år, Dronninglund                                       ” 
Trine Burmann, 19 år, ugift,  Fr.havn,                                            ” 
Jørgen Jensen, 26 år, ugift,  i sognet,                                              ” 
Lars Chr. Jensen, 22 år, ugift,  Ulsted,                                             ” 
Bertil Nielsen, 18 år, i sognet                                                            ” 
Bertil Christiansen, 20 år, ugift, V. Hassing                                    ” 
 
 
1867, 28. juni. Thomas Kristensen Klem adkomst ved skifteretsudskrift   
 
 
Folketælling 1870 
Familie nr. 2 
Thomas Klem, 59 år, gift, i sognet, gårdmand 
Mette Marie Hansen, 47 år, gift, V. Hassing, hans kone 
Christen Thomsen, 18 år, i sognet, deres børn    (kom til Haraldsminde i Gaaser) 
Andreas Thomsen, 16 år,        ”        ”           ”         ( overtog hjemmet Vestergaard) 
Jens Thomsen, 14 år,                ”        ”           ”        ( Kom til Thomasminde på Holtet) 
Maren Thomsen,  7 år,              ”        ”           ” 
Peter Thomsen, 5 år,                 ”        ”           ” 
Karen M. Christensen, 72 år, fraskilt, V. Hassing, husfaders halvsøster, forsørges af familien 
Anders Pedersen, 31 år, ugift, Sulsted, tjenestekarl 
Johanne Caroline Munk, 20 år, ugift, V. Hassing, tjenestepige 
Maren Kirstine Olesdatter, 18 år. Ugift, V. Hassing,     ”      ” 
 
Thomas Christensen Klem afgår ved døden inden næste folketælling 
Folketælling 1880 

Chr. Thomsen Klem blev gift med en 
datter fra Haraldsminde i Gaaser. Se 
Klem Thomsens beretning. 
 
Jens Thomsen giftede sig med Jens 
Starbæks datter af 1. ægteskab 
Jensine Marie ,og opbyggede 
gården Thomasminde på Holtet. 
Gift 2. gang med Kristiane Larsen, 
datter af Lars Mortensen på 
Nygaard. 
 
Maren Thomasdatter Klem, gift 
med Lars Springborg på Holtet.  
 
Peter Thomsen Klem 
Udd. Mejerist, smør- og 
mælkehandel i København. Død 
1925 
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Familie nr. 1 
Mette Marie Hansen, 57 år, enke, V. Hassing, gårdejerske 
Maren Thomsen Klem, 17 år,  f. i Gaaser, hendes børn 
Margrethe Thomsen Klem, 19 år, Gaaser,       ”        ” 
Andreas Thomsen Klem,  26 år, ugift, Gaaser, ”       ”  gårdbestyrer 
Hans Peter Thomsen Klem, 15 år, Gaaser,        ”       ” 
Anders Peter Andersen, 20 år, ugift, Ulsted, tjenestekarl 
 
Thomas Kristensen Klem, skøde af Harald & thora Toft (arvinger fra Østeraa) 
1881, lyst 3. juni ( på m. 20 ) 
Mette Marie Hansdatter, adkomst ved tilladelse til hensidden i uskiftet bo. 
1881 , dat 22 maj, lyst 3, juni 
Andreas Kreiberg Thomsen Klem skøde af Mette Marie Hansdatter 
 
 
 
Folketælling 1890 
Familie nr.9 
Andreas Klem, 36 år, gift, i sognet, gårdejer 
Maren Larsen, 30 år, gift, i sognet, hans kone. ( hun var datter fra Øster Neisig og søster til Jens Larsen i Øster Toftegaard) 
 Lars Thomsen Klem, 4 år, i sognet, deres barn 
Thomas Thomsen Klem, 1 år,   ”           ”       ” 
Jens Chr. Jensen, 20 år, ugift, i sognet, tjenestefolk 
Anton Pedersen, 19 år,  Hals,                      ”           ” 
Jens Chr. Christensen, 15 år,         ”             ”           ” 
Chr. Jensen Bæk, 59 år, ugift, Hals.            ”           ” 
Kirsten Larsen, 18 år,  i sognet                    ”           ” 
Johanne Christensen, 21 år, i sognet,        ”           ” 
Johanne Larsen,  14 år,                 ”              ”           ” 
Anine Jensen, 21 år, ugift.            ”              ”           ” 
Katrine Svendsen, 18 år,              ”               ”           ” 
 
Folketælling 1901 
Familie nr. 7 
Andreas K. Thomsen Klem, f. 20/2 1853, gift, Ø. Hassing, gårdejer 
Maren Klem, f. Larsen, f. 13/4 1859, gift, Ø. Hassing, hans kone 
Lars Thomsen Klem, f. 11/5 1885, Ø. Hassing, barn, røgter 
Thomas Thomsen Klem, f. 2/7 1889, Ø. Hassing, barn 
Else Margrethe Pedersen, f. 8/5 1882, ugift, V. Hassing, husjomfru 
Sofie Sindalsen, f. 4/4 1877, ugift, Ulsted, tjenestepige 
Johanne K. Jensen, f. 13/8 1877, ugift, Ø. Hassing, syjomfru 
Jens Jørgen Frederiksen, f. 31/1 1879, ugift, Hals, tjenestekarl 
Jens Rudolf Jensen, f. 9/12 1882, V. Hassing, tjenestekarl 
 
Folketælling 1906 
Familie nr. 46 
Andreas K. Klem, gift, f. 20/2 1853, husfader og gårdejer 
Maren Klem, gift, f. 13/4 1859, husmoder 
Thomas Thomsen Klem, f. 2/7 1889, søn, arbejder ved landbrug 
Jane Brix, f. 14/5 1895, plejebarn 
Anna Cecilia Jensen, f. 15/2 1887, tjenestepige 
Marie Sofie Jensen, f. 11/2 1888,        ”         ” 

Klem familien, Thomas, Maren, Lars & Andreas 

Margrethe blev gift med Laurids Nielsen. De fik 
deres hjem i husmandsstedet m. 2b, øst for 
Bødkergaard nede ved fjorden. 
Senere flyttede de til Holmsminde, 
Sønderskovvej 167. 
Se GAASER BY 24 
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Sigvard Ludvig Brix, f. 14/10 1886, tjenestekarl 
Karl Chr. August Nielsen, f. 4/8 1887,   ”         ” 
Thomas Christensen, ugift, f. 13/5 1885         “ 
Otto Marinus Nielsen, ugift, f. 26/1 1881,     “ 
 
Folketælling 1911 
Familie nr. 10 
Andreas Kraiberg Th. Klem, f. 20/2 1853, gift, Øster Hassing, husfader og landbruger 
Maren Klem, f. 13/4 1859, gift, Øster Hassing, husmoder 
Thomas Thomsen Klem, f. 2/1 1889, ugift, barn 
Marentine Olsen, f. 2/11 1882, ugift, fra Voer, ungpige, 1910 fra Voer 
Klara Otilia Nielsen Gade, f. 21/3 1894,  Øster Hassing,  tjenestefolk 
Olga Kristjansen, f. 2/6 1890, ugift, Frue sogn,                     ”        ”         1910 fra Hals 
Jens Chr. Hemmesen, f. 14/10 1890, ugift, Hals.                  ”        ”          1904 fra Hals 
Kirstejn Jørgensen, f. 12/4 1893, Hals.                                    ”       ”          1910 fra Hals 
Kristian M. Holst Kristiansen, f. 10/8 1894, Øster Hassing  ”      ” 
Kristian Martinus Pedersen, f. 8/5 1896,         ”             ”       ”      ” 
 
1913, dat. 31/10, lyst 7/11 
Thomas Thomsen Klem, skøde af Andreas Kreiberg Thomsen Klem. 
Sønnen Thomas Klem har overtaget gården. Forældrene, Andreas & Maren Klem bygger 
aftægtsvillaen ’Villa Kirkely’, matr. 23 L, Sønderskovvej 232. Lever af formue 
Indkomst kr. 1.600, formue kr. 42.000, skat kr.129,90 
 
                                                 
Folketælling 1916 
Familie nr. 10 
Thomas Klem, ugift, f. 2/7 1889, gårdmand, husfader, indkomst kr. 2000, formue 9.600, 
skat 83,24 
Otto Frederiksen, ugift, f. 20/8 1896,  tyende 
Kristian Olsen, f. 5/4 1897,                        ” 
Bertel Henry Olsen, f. ½ 1900,                  ” 
Espen Peder Kristensen, ugift, f. 30/7 1875,  tyende 
Jens Chr. Larsen, f. 10/2 1898,                              ” 
Thyra Larsen, ugift, f. 6/8 1875.                           ” 
Anna Sørensen, f.8/7 1899                                    ” 
Sara Pedersen, f. 17/12 1900                                ” 
 
Folketælling 1921 
Familie nr. 32 
Thomas Klem, ugift, f. 2/7 1889, Øster Hassing, gårdejer 
Marie Houtved, ugift, f. 26/4 1891,  Bælum, husbestyrerinde, husgerning 
Othilie Jensen, ugift, f. 9/12 1899, Øster Hassing, tyende, husgerning 
Johanne Christensen, f. 28/4 1904,    ”           ”             ”               ” 
Anders Villadsen, ugift, f. 12/5 1898, Brovst, tyende, landbrug 
Marius Nielsen, f. 6/1 1902, Øster Hassing.        ”               ” 
Anton Fjeldgaard, f. 27/7 1905, Øster Hassing, tyende , landbrug 
Chr. Lundby, f. 8/8 1902, Sejlflod,                             ”                ” 
Jens Chr. Bertelsen, ugift, f. 12/9 1898, Ø.H.           ”               ” 
Jens Chr. Hansen, f. 16/9 1904, Hals                          ”               ”  midlertidigt fraværende 
Jørgen Houtved, ugift, f. 14/7 1898, Bælum,  logerende, arbejder ved landbrug. 
 
  Lars Klem 
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Faderen Andreas Klem, der bor i 
aftægtsvillaen, er nu blevet enkemand og har 
fået husbestyrerinde Kirstine Nielsen fra Fur f. 
21/2 1883. 
Fra venstre ses: Dagmar og Andreas Klem. 
Derefter husbestyrerinde Kirstine Nielsen og 
Marie Larsen fra Øster Toftegaard med 
barnebarnet Marie (senere gift med Peter 
Myhren) 
 
 
 
 
 
 
 

Chr. Thomsen Klems 70års fødselsdag på Vestergaard, 14. sept. 1921 
Fra Klem Thomsens arkiv. 
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Andreas Kreiberg Klem og hans 5 søskende, - alle børn af Thomas Klem (den ældre) 
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Folketælling 1925 
Familie nr. 10 
Thomas Klem, gift, f. 2/7 1889, Øster Hassing, gårdmand og husfader 
Marie Klem, gift, f. 26/4 1891, Solbjerg, husmoder 
Edith Klem, f. 21/9 1923, Aalborg, barn 
Edvard Pedersen, ugift, f. 30/3 1898,  Vor, medhjælper 
Marius Krogh, ugift, f. 23/1 1905, Hals.                 ” 
Svend Åge  Rotzowkoff, ugift, f. 14/5 1909, København, medhjælper 
Poul Nielsen, ugift, f. 13/11 1909, Øster Hassing                       ” 
Holger Christensen, ugift, f. 21/10 1911, Hals                            ” 
Marie Christensen, ugift, f. 12/4 1908, Dr.lund, husassistent 
Lydia Bærentsen, ugift, f. 21/7 1908, Ø. Hassing.         ” 
Fodermesterhus 
Thorvald Jensen, gift, f. 29/6 1894, Holmstr., fodermester og husfader 
Alma Jensen, gift, f. 16/5 1898, Fr.havn, fodermesterkone 
Anne Jensen, f. 12/9 1919, Randrup, barn 
Leon Jensen, f. 10/8 1924, Tversted, barn 
Frederik Olsen, ugift, f. 22/12 1899, Finnerup, daglejer 
 
Faderen bor stadig i aftægtsvillaen med sin husholderske 
 
Folketælling 1930 
Familie nr. 6 
Thomas Thomsen Klem, g. 1920, f. 2/7 1889, husfader og gårdejer, indkomst kr. 6.337, formue kr. 20.237 
Maren Klem, g. 1920, f. 26/4 1891, husmoder 
Edith Klem, f. 21/9 1923, barn 
Hans Chr. Christensen, ugift, f. 22/5 1904, forkarl, indkomst kr. 1.100 
Kaj Pedersen, ugift, f. 18/4 1914, 2. karl 
Regnar F. Christensen, ugift, f. 25/12 1915, daglejer 
Evald Chr. Andersen, ugift, f. 11/8 1914,           ” 
Arne Jensen, ugift, f. 27/1 1909,                         ”      indkomst kr. 750 
? Jensen, ugift, f. 24/2 1912, husassistent                        ”         ”   700 
Magda Marie Christensen, ugift, f. 30/12 1911, husass.          ”   700 
Jens Christensen, ugift, f. 27/5 1898, daglejer                           ”    900 
Fodermesterhus, familie nr. 7 
Emil Christensen, gift, f. 17/9 1895, fodermester og husfader,   indkomst kr. 1.800 
Marie Christensen, gift, f. 3/8 1896, malkekone og husmoder 
Niels Chr. Christensen, f. 26/2 1919, barn 
Gerda Christensen, f. 18/11 1920,        “ 
Nora Christensen, f. 15/2 1921,            “ 
Betty Christensen, f. 21/2 1923,           “ 
Inger K. Christensen, f. 27/10 1926.    “ 
Elisabeth Christensen, f. 12/6 1929.    “ 
 
 
Gaaser ejerlav 1936, matr. 19 & 20 m.fl.  Vestergaard, Thomas Klem 
81,09 ha / hartkorn 5/6/3/2 ¾  
 
Datteren Edith Klem havde en butik med dametøj på et hjørne ved Algade og Budolfi Plads. 
 
 

Både fodermesterfamilien og daglejeren er 
bortrejst uden at oplyse om hvorhen. 
Der har åbenbart været 
uoverensstemmelser på gården. 

Edith 
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Folketælling 1940 
Familie nr. 15 og 16 
Thomas Klem Thomsem, f. 2/7 1889, gift. Gårdejer 
Marie Klem, f. 26/4 1891, gift, husmoder, fra Bælum 
Edith Klem, f.21/9 1923, ugift, barn, husassistent 
Villy Møller Hansen, f. 4/1 1917, ugift, forkarl, Ulsted 
Harry Christensen, f. 16/4 1917, ugift, medhjælper, Hals 
Arthur Marinus Andersen, f.25/3 1924, ugift, medhjælper, Ulsted 
Hans Frederik Christiansen, f. 6/12 1919, ugift, medhjælper, Hals 
Niels Jacob Gade, f. 17/8 1923, ugift, foderelev 
Jens Andersen, f. 8/4 1921, ugift, medhjælper 
Lily Margrethe Jensen, f.6/4 1923, ugift, husassistent, Ulsted 
Inga Kirstine Christensen, f. 25/3 1924, ugift, husassistent, Hals 
Fodermesterhus 
Thomas Chr. Jensen, f.10/1 1907, gift, fodermester, fra Ulsted 
Lily Johanne Jensen, f. 10/10 1908, gift, husmoder 
Kjeld Anton Gajhede Jensen, f. 10/5 1938, barn 
Jens Ewald Andersen, f. 6/2 1926, ugift, daglejer, Dronninglund 
 

 
På et tidspunkt, vistnok sidst i 1940erne, 
brændte Vestergaard, og kun stuehuset, en 
staklade og lidt af vestre udhus blev reddet 
fra flammerne. Det meste af jorden blev 
frasolgt. Derefter solgtes resten af 
ejendommen, og Thomas Klem flyttede til 
familiens aftægtshus ’Kirkely’. (Thomas Klem 
døde 6/2 1953, 63 år gammel som rentier og 
kornhandler. Han efterlevedes af hustruen  Marie 
Houtved Klem) 
 
 
 

 
Forskellige gaaserboere har berettet følgende om Thomas Klem fra Vestergaard 
 
Købmand Larsen, der var købmand i Gaaser fra engang i 30erne til 1953. 
Han beskrev Thomas Klem som ”en prægtig mand, der ikke var for godt lidt af gaaserboerne”, der anså ham for at være ”for stor 
på det”. Købmanden mente, at det ikke var rigtigt, -men at man skulle kende ham, for han var en mand, der holdt på formerne. 
Ved festlige lejligheder var Klem altid iført ’livkjole og laksko’. Han lagde også stor vægt på, at få en passende titel efter salget af 
Vestergaard, da han herefter ikke længere kunne kalde sig proprietær. 
Ved hans begravelse 6. febr. 1953 skrev pastor Sander Sørensen, ’rentier og kornhandler’. Efter købmand Larsens udsagn havde 
han selv efter en diskussion på ’Børsen’ – købmandens baglokale - taget titlen ’generalagent’. 
Møller Jensen fra Fælledgården, - kommunens senere borgmester & ’bykonge’ – har fortalt, at han som dreng stillede sig op ved 
vejkanten udenfor gården, når Thomas Klem cyklede forbi. Når han så tog huen af og bukkede, faldt det i så god jord, at Klem 
stoppede op og gav ham en skilling. 
Jeg selv husker ham svagt fra min barndom omkring 1950. 
Det var før vi selv fik bil, og vores transport foregik dengang i jumbe med en meget hurtig kørehest, der hed Max. 
Engang hvert efterår kørte min far med mig som passager til frugtplantagen Egebakken i Øster Hassing for at hente æbler. Den 
ejedes af hans fætter Marius Melgaard. 
På vejen hjem mødte vi Thomas Klem, der kom kørende i sin bil.  Han var en yderst forsigtig mand, og bilen bevægede sig i 
sneglefart. Da vi så ham, slog min far straks knald med pisken, og til vores store fryd overhalede vi ham i fuld fart. Erindringen 
om dette kunne fryde min far i flere dage derefter. 
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Da jeg begyndte at interessere mig for lokalhistorie, mødte jeg hans datter Edith en enkelt gang i håb om at låne billeder og få 
oplysninger. 
Hun havde en dameforretning på hjørnet af Algade ved Budolfi Plads. 
 
 
 

 

Dette billede må være taget før branden, da det vestre hus er uskadt. Midt på gårdspladsen er ajlebeholderen med pumpe. På 
stuehuset ses tre skorstene, men jeg mener der var 4.  
Det med antallet af skorstene var en vigtig sag, der viste gårdens sociale placering. 
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Først i 1950erne boede familien French på gården. De havde en søn Ib, hvor jeg blev inviteret til 
fødselsdag, da vi gik i klasse sammen.  
Familien kom vist fra Frederikshavn. Manden var ikke hjemme, og der var vanskeligheder med økonomien. 
Købmand Larsen har fortalt at gaaserboerne et efterår hjalp med høsten, da ingen maskinstation ville høste på 
kredit. 
I 1955 endte det, og familien Kristensen købte ejendommen på tvangsauktion. 
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Fra 1955 til 1972 boede familien Kristensen på 
gården, og barnebarnet Jane har herunder fortalt 
om familien Kristensen og hendes oplevelser hos 
bedsteforældrene på Vestergaard. 
 

Livet som feriebarn på Vestergård i Gåser i 
1960-1970 

Af Jane Brinkmann Munk april 2022. Min beskrivelse er 
baseret på barndomsminder fra ferier og besøg hos mine 

farforældre, der ejede og boede på Vestergård i Gåser. Perioden er fra ca. 1960 til omkring 1970. 
For at forstå disse barndomsminders betydning er følgende baggrundsviden relevant/vigtig:  

Min farfar Kristian Martinus Kristensen er født den 31.10.1905 på ejendommen Stenhulsdal i 
Dronninglund Storskov, og min farmor, Olga Brinkmann, født Sørensen den 02.03.1907 på 
Ravnsholts Mark (Ferslev Sogn, Dronninglund Herred). Kristian overtog barndomshjemmet som 
den yngste søn, og min farmor Olga kom til Stenhulsdal som husbestyrerinde (havde den få 
måneder gamle Jens med).  

Kristian og Olga blev gift den 27.12.1927 i Dronninglund Slotskirke. De bor på Stenhulsdal indtil 
ca. 1950, hvor de flytter til Dronninglund og herefter til Vestergård i Gåser i 1955. De sælger 
gården 1972 og flytter til et byhus på Limfjordsvej i Hals, hvor de begge dør og begraves på Hals 
kirkegård (gravstenen ses stadig på kirkegården).  

De fik 3 børn sammen,Edith( 1929), Frits (1932), Manfred (1934) og Henning(1943). Halvbroderen 
Jens har altid været betragtet som fuldgyldigt medlem af familien (tror ikke han blev adopteret af 
min farfar). Alle 3 børn er født på Stenhulsdal i Storskoven.  

I den nævnte periode var jeg ældst af 4 piger og boede på et mindre husmandssted på Holtet — 
min far Frits Gunnar Kristensen drev på dette tidspunkt maskinstation, der senere udviklede sig til 

en større entreprenørvirksomhed. Jeg gik i skole i Gåser, -  ikke 
langt fra Vestergård. Som barn var det meget imponerende at 
være på besøg på gården, hvor de fysiske rammer var meget 
anderledes end i mit daværende barndomshjem, hvor vi 4 piger 
delte et værelse med køjesenge og 1 kommode. Vi havde ikke 
toilet inde men et das ude i et udhus og blev vasket i en zinkbalje. 
At være på Vestergård i det kæmpestore stuehus var meget 
overvældende for os børn, hvor der var rigelig plads og rigtigt 
badeværelse med træk- og slip og badekar. 

Mine bedsteforældre flyttede ind på Vestergård i 1955, og de havde på daværende tidspunkt kun 
1 hjemmeboende barn - min onkel Henning, der kun var 11 år ældre end mig — en lille efternøler. 
De var således ikke helt unge, da de skulle få driften af gården i gang. Jordbesiddelserne var på 
32 tønder land på daværende tidspunkt.  

På trods af den korte afstand var det ikke almindeligt at komme på gården ofte, da der var 
travlhed i begge hjem. Det skete dog, at vi fik lov at cykle fra skole og hjem til gården - specielt på 
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den tid, hvor der skulle hakkes roer, hvor vi kunne være til hjælp. Det blev dog også til leg med 
børnene fra fodermesterhuset. Ellers var det at hjælpe med at raspe roer, hente æg i hønsehuset 
— pudse æggene, der blev samlet i en stor trækasse. Æggene blev leveret 1 gang om ugen til 
købmanden i Gåser.  

Hos Købmanden lå der en bog hvor der blev skrevet i når bedstemor handlede kolonialvarer for 
æggepengene. På den måde blev husholdningsbudgettet klaret suppleret med de afgrøder der 

var i den store køkken- og frugthave på gården. På gården var der en 
større svinestald og 7-8 malkekøer - så de var stort set selvforsynende i 
den daglige husholdning. Udgangspunktet var at æggepengene skulle 
dække husholdningsbudgettet suppleret med de afgrøder de selv 
dyrkede og mælk og kød fra husdyrholdet. Mit indtryk var at bedstemor 
havde overordentlig god styr på husholdningsbudgettet.  

I haven var et stort rødmalet lysthus med hvidmalede vinduer. Lysthuset blev vist aldrig rigtig 
brugt udover et hvepsebo der sommer efter sommer blev genopbygget af hvepsene. Megen leg 
foregik i det vi kaldte “skoven”- der var en samling af høje træer i haven mod vest. Foråret var det 
bedste  

i “skoven” hvor forårsblomsten “Vibeæg” med det ternede mønster kom frem. Meget facinerende. 
Ellers var klatring i de meget høje træer populært og gemmeleg/tagfat med børnene fra 
fodermesterhuset. 
Gårdens marker gik dels ned til åen og dels og vejret ned til fjorden. Det var forbudt at gå ned til 
fjorden men det skete dog i “middagspausen” at vi listede ned til fjorden.  

Minderne er præget af varme sommerdage på gården og de faste rutiner med fodring af dyrene 
fra tidlig morgen ,malkning, huslige pligter med madlavning, plukning af bær, rengøring, vask i 
den store grukedel i bryggerset.  

Faste spisetider som blev styret konsekvent af bedstemor. Varm mad kl. 12.00 med to retter og 
kl. 18.00 pålægsmadder og te. Om formiddagen kaffe og ostemadder på hjemmebagt sigtebrød. 
Fra kl. 12.30 til 13.30 skulle der være helt ro i stuehuset hvor bedstefar sov til middag på sin 
ottoman på kontoret med gårdhunden Pelle på gulvet ved siden af. Stilheden var larmende i det 
store stuehus i denne “hellige time” 
- kun vægurets tikken og en flues svirren kunne høres. Spisetid blev varslet når bedstemor 
ringede på gårdklokken på gårdspladsen.Maden blev indtaget i det store køkken — husker med 
glæde stegt flæsk med persillesovs og nyopgravede kartofler, hjemmesyltede rødbeder og 
saftevand eller mælk.  

Afveksling i det stille liv på gården: I tidligere tider har der angiveligt været en større husholdning 
med karle og tjenestepiger hvilket stuehusets størrelse og indretning bar præg af med 
folkestue,karle-og pigeværelser. Mine bedsteforældre drev gården og husholdningen alene uden 
hjælp i de år de boede på gården. Sikkert et hårdt og slidsomt arbejde, men en stille og rolig 
hverdag med faste rutiner kun afbrudt af gæster fra Norge og i de senere år også besøg i Norge. 
Deres sidste tur til Norge foregik med privatfly fra Aalborg til Drammen, da bedstefar var syg af 
cancer - sikkert en stor oplevelse fort dem begge.  
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Den store begivenhed om sommeren var når der var 
familibesøg fra Norge. Min fars ældste bror Jens var gift 
med norske Kari og min fars yngre bror Manfred blev 
senere gift med Karis søster Tone. De var alle 4 bosat i 
Porsgrunn i Norge. Det var altid spændende med de 
norske kusiner og fætre der havde mærkelige navne. 
Manfred boede sammen med Tone og dennes datter 
Gunhild en kort periode på Vestergård i lejligheden i den 
vestlige del af stuehuset. De flyttede senere i egen bolig i 
Gåser og senere i Øster Hassing.Efter nogle få år flyttede 
de til Porsgrunn i Norge hvor de boede resten af livet.(Tone 

var enke da Manfred mødte hende via Jens` norske kone Kari.)  

En anden mindeværdig begivenhed var faster Ediths hjemvenden fra Schweiz en sommer. Edith 
var uddannet sygeplejerske på Dronninglund Sygehus og havde arbejdet et par år på et 
børnehospital i Schweiz . Edith havde to fransktalende kollegaer med hjem på Vestergård.  

En anden mindeværdig begivenhed var også onkel Manfreds hjemvenden fra Gaza hvor han 
havde været udstationeret som FN-soldat i 2 omgange. Manfred rejste ud i verden efterfølgende i 
et par år i Canada. Manfred arbejdede herefter en kort periode hos min far og senere også onkel 
Henning igennem mange år indtil virksomheden FKH Entreprise lukkede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bagerst fra venstre: Manfred Kristensen, Inger (g. m. Henning), Fritz Kristensen 

Mellemste række: Johanne ( g .m. Fritz, Henning Kristensen, Tone Kristensen, Chræn Åen, Edith Åen. 
Forreste række: Kristian Kristensen, Kari Kristensen, Jens Kristensen, Olga Kristensen. 
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Plan over stuehuset på 
Vestergaard før 1972 
 
Jane Brinkman Munk har lavet denne plan 
over stuehuset på Vestergaard, som hun 
husker det fra sin barndom på besøg hos 
bedsteforældrene. 
 
Det var den typiske indretning for en stor 
gård i gamle dage.   
I vestenden plads til aftægtsfamilien, og i 
østenden plads til folkeholdet. 
 
Efter familien Simonsens overtagelse i 
1972 gennemgik huset en gennemgribende 
renovering og modernisering indvendigt, 
mens den ydre fremtoning ikke har taget 
den store forandring. 
Opslag 218 / 385 
 
Den 14/1 1972 solgtes Vestergaard 
til Jette & Leon Simonsen.  
Købsprisen var kr. 200.000 (40.000). 
 
Leon Simonsen var politibetjent, f. 
5/6 1943 i Hobro. 
Jette (f. Mandrup Due) stud. Soc. 
Pæd., f. 24/9 1944 i Aarhus. 
Søn: Kasper, f. 29/12 1970 i 
Gentofte. 
 
 

Folketælling (privat) 1986 
Familie nr. 24 
Leon Simonsen, f. 5/6 1943, Hobro, politibetjent 
Jette, f. Mandrup Due, f.24/9 1944, Aarhus, Stud. Soc. Pæd. 
Kasper, f. 29/12 1970, Gentofte, deres søn, skoleelev 
Brian Holger Hansen, f. 13/9 1974, København, i familiepleje 
Bettina Pia Hansen, f. 7/11 1976, København, i familiepleje, søskende 
 
I deres tid renoveredes stuehuset, og der blev sat en vindmølle på grunden ned mod fjorden. 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Næste ejer er Per Madsen, der bor på 
naboejendommen Ravnsgaard. 
Husene har siden været beboet af lejere, og 
jorden har været drevet af ejeren sammen 
med hans øvrige ejendomme. 

 
 
 
Folketælling (privat) 2012 
Familie nr.10. Familien er lejere. Ejendommen er ejet af Per Madsen, der bor i nabogården Ravnsgaard. 
Martin Solbak Hansen, f. 22/4 1973, Hjørring, deltidsbrandmand & buschauffør 
Rikke Hamann Bertelsen, f. 10/9 1971, Hjørring, Socialpædagog 
Thomas Solbak Bertelsen, f. 19/7 1998, Aalborg, skoleelev 
Caroline Solbak Bertelsen, f.18/4 2002, Aalborg, skoleelev 
Katrine Solbak Bertelsen, f. 21/1 2004, Aalborg, skoleelev 
 
Folketælling (privat) 2020 
Familie nr.10. Lejere, ejer Per Madsen i Ravnsgaard (tilflyttet i 2015) 
Brian Andersen, f. 2/7 1973 i Aalborg, Selvstændig (udlejning af containere) 
Katrine Lund, f. 13/1 1983 i Aalborg, kørselsleder 
Ingrid Lund, f. 11/8 2009 i Ulsted, skoleelev 
Astrid Lund, f. 26/3 2011 i Hals, skoleelev 
Esther Lund, f. 26/3 2011 i Hals, skoleelev 


