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Familien Gøricke i Halling 

 

 
 

Gosmervej 113, ”Halling Søndergård”, nederst og Gosmervej 115, ”Hallinggården”, øverst 

 

Gosmervej 113 og 115, henholdsvis Halling Sønderård og Hallinggården, har været i 

familien Gørickes eje i mere end 100 år, den førstnævnte siden 1905 – og den anden 

fra 1915.  

 

Gårdejer Svend Nielsen (Svend Adolf Gøricke Nielsen), Gosmervej 115, Halling var på 

besøg i Hou Lokalhistoriske Arkiv den 1.6.2016 for at fortælle sin historie.  

 

Svend har en stor viden om Halling og vil gerne bidrage til historien om Halling, men 

først og fremmest var han på besøg i arkivet for at fortælle sin egen familiehistorie, 

som også har forbindelse til Hou.  

 

1. generation Gøricke i Halling. 1905 

 

Historien startede i Halling i 1905. Det vil sige historien startede faktisk nogle år i 

forvejen på Lolland. Svends mormor, Agnes Kirstine Christensen, Aalykke, Odder, var 

ansat som huslærerinde hos forpagter Rützou, Priorskov på Lolland. Her mødte hun 
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sin kommende mand, Adolf Gøricke, som var forvalter på godset. Sød musik opstod, 

de blev gift, købte Halling Søndergård og flyttede til Halling i 1905. 

 

 
 

Et Stamtræ fra Odder Lokalarkiv viser familien Rasmus Christensen Aalykke. Agnes Gøricke, født 

Christensen, var datter af Rasmus Christensen, som etablerede og drev maskinfabrikken Ålykke på 

Østergade, den blev senere solgt til Ladegaard. 

 

 

I 1915 købte Agnes og Adolf 

Gøricke også nabogården 

Hallinggården, og derefter var 

der 40 ha god landbrugsjord til 

gårdene. Gårdene blev gennem 

alle årene drevet som 

traditionelt landbrug, med 

grise og køer i stalden og med 

roer og korn på markerne.   

 

                                             

          Agnes og Adolf Gøricke. 1945 
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Adolf og Agnes Gøricke fik 4 børn: 

Emil Gøricke  født den 29.10.1906 

Athalia Gøricke  født den 24.10.1909 

Else Gøricke  født den 10.7.1912  

Hilda Gøricke  født den 10.1.1919   

 

Halling Søndergård 

 

 
 

Emil og Athalia med stuepige ved Halling Søndergård. 1913 
 

 
Udhuse ved Hallinggården, bagved ses bygninger tilhørende Halling Søndergård. 1934 
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Halling Søndergård - Gosmervej 113, Halling - var tidligere fæstegård under godset 

Rathlousdal og blev solgt fra omkring 1900. I virkeligheden var det Agnes 

Christensens morbror og tante, der ejede gården fra 1898-1905, hvor enken solgte til  

Agnes og Adolf Gøricke. 

 

 

 
 Halling Søndergård, stuehus. 1914 

 

 

Gården var i 1905 på 34 ½ td. land – 31 ½ td. land god agerjord, 2 td. land eng og 1 

td. land have og gårdsplads. 

I 1905 dyrkede de havre, roer, blandsæd og 2-års græs. Dyreholdet var på 19 køer, 

14 stk. ungkvæg og kalve, 1 sortbroget tyr, 3 heste og 1 plag, og der afregnedes ca. 

80 fedesvin om året. 

I 1907 byggede Adolf Gøricke ny fedestald og lade.  

 

I 1915 købte den driftige landmand Adolf Gøricke endnu en gård, nemlig nabogården 

Hallinggården - Gosmervej 115 - og flere jordlodder ned mod Vandmosen.  
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Hallinggården  

 

 
Hallinggården. 1945 

  

Hallinggården har ligeledes hørt under godset Rathlousdal. 

I 1915 købte Adolf Gøricke gården af Andreas Nielsen Krogh og Anna Justensen – 

begge fra Samsø. 

 

Gården var på det tidspunkt på 43 td. land, heraf 39 td. land ager, 3 td. land eng, 1 

td. land have og gårdsplads. Jorden lå samlet ved gården. Der var 18 køer, 5 stk. 

ungkvæg og kalve, 5 tyre, 3 heste, og der blev solgt ca. 160 fedesvin om året. 

Stuehuset blev bygget i 1889, kostald og svinestald i 1900.  

 

 

2. generation Gøricke i Halling. 1941 

 

Emil og Oda Gøricke på Halling Søndergård  

 

I 1941 deles gårdene op igen, så de 2 søskende Emil Gøricke og Else Gøricke overtog 

en gård hver. Adolf og Agnes solgte Halling Søndergård - Gosmervej 113 - til deres 

søn Emil. 

 

Emil Gøricke blev gift med Oda ca. 1955. De fik en adoptivdatter Kirsten – som blev 

gift med vognmand Erik Jakobsen, og senere fik Emil og Oda en adoptivsøn, Karsten. 

Emil og Oda Gøricke boede på Gosmervej 113 fra 1941 til 1970.  
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 Emil og Oda Gøricke med sønnen Karsten 

 

 

I 1959 blev der bygget stuehus på Gosmervej. Det gamle stuehus var blevet revet 

ned omkring 1920, da Adolf med familie var flyttet over i Hallinggården. Emil boede 

på Gosmervej 108 fra 1941, da han overtog Halling Søndergard, indtil det nye 

stuehus stod færdigt.  

Emil og Oda Gøricke solgte gården den 1. marts 1970 til nevøen Svend Gøricke 

Nielsen og flyttede til Hou.  

 

Else og Gunnar Nielsen på Hallinggården 

 

Agnes og Adolf 

Gøricke solgte 

ligeledes i 1941 

Hallinggården - 

Gosmervej 115 - til 

datteren Else, som 

blev gift den 7. juni 

1941 med Gunnar 

Nielsen. De fik 3 børn: 

Svend Adolf Gøricke 

Nielsen, f. d. 

11.6.1942,  

Agnes Margrethe 

Gøricke Nielsen, f. d. 

22.6.1944, og Viggo 

Rasmus Gøricke 

Nielsen, f. d. 

13.1.1951.  

                                         Else og Gunnar Nielsen med deres 3 børn Viggo, Agnes og Svend. 1955 
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Agnes Margrethe Gøriche Nielsen er gift med Olaf Gøricke, som er søn af Ove Gøricke, 

og de bor på Fillerupvej. Viggo Rasmus Gøricke Nielsen var gift med Else Marie 

Høpner, og han bor på gården Birkholm på Hedemarksvej. 

 

Else Gøricke Nielsen blev født den 

10.7.1912 og døde den 5.6.1998. Hendes 

mand, Gunnar Nielsen, blev født den 

6.10.1904 og døde den 12.10.1980 

 

Stuehuset fra 1889 blev restaureret i 

1966, og i 1979 blev svinestalden 

ombygget til kostald. Laden er fra 1941.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else og Gunnar solgte Hallinggården til 

sønnen Svend i 1977, men blev boende på 

gården til de døde i hhv. 1998 og 1980. 

 

 

Else Gøricke Nielsen var også en meget 

farverig person, som alle kendte, både i 

Halling og i Hou. Det er vist ingen 

fornærmelse at sige, at hun var en af 

Hallings originaler. Hendes 

kaffeselskaber med mere end 100 

gæster var kendt vidt omkring. 

 

Else og Gunnars barnebarn Else Birgitte 

Gøricke Nielsen, Odder, har skrevet en 

artikel om sin mormor, Else, som er 

trykt i ”I godt selskab”, årgang 1999. Et 

årsskrift som Odder Lokalarkiv udgiver, 

og som findes på Hou Lokalhistoriske 

Arkiv og kan læses der. 

 

 

 

 

Else med sin barnevogn – et praktisk køretøj, 

når man skulle i brugsen og handle – som der 

står på skiltet ”Halling Godstransport Else 

Nielsen” – humor manglede Else ikke.  

 



8 

 

3. generation Gøricke i Halling. 1970 

 

Svend Gøricke Nielsen er født i Halling, Gosmervej 115, den 11. juni 1942 og har 

boet i Halling hele sit liv på nær nogle korte perioder i sin ungdom, hvor han 

henholdsvis var på efterskole, ude at tjene og inde som soldat. Han har fulgt livets 

gang i Halling hele sit liv. Han har gået i Halling Skole, og han er døbt og konfirmeret 

i Halling Kirke. Han har handlet i Halling Brugs, haft sin gang hos smeden på hjørnet 

over for brugsen, bare for at nævne tre af de steder, som ikke eksisterer mere.  

 

Sofus Christensens gård, Toftegård – Gosmervej 112 

 

 

Den 1. marts 1970 købte Svend Gøricke Nielsen Halling Søndergård af sin morbror 

Emil Gøricke. På det tidspunkt var gården på ca. 20 ha. Svend ekspanderede hurtigt 

og opkøbte i 1976 Sofus Christensens gård, Gosmervej 112 (genboen). Han solgte 

bygningerne fra og lagde jorden, ca. 14 ha, ind under Halling Søndergård. 

                                                    

 

1974-75 byggede Svend nyt maskinhus på gården. I 1977 købte Svend sit fødehjem, 

Hallinggården, på ca. 15 ha af sine forældre, Else og Gunnar Nielsen, og de 2 gårde, 

Hallinggården og Halling Søndergård, blev dermed igen samlet med én ejer med ca. 

50 ha i alt. 
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Den 7. maj 1986 giftede 

Svend sig med May 

Fristad fra Norge – de 

havde mødt hinanden 

flere år forinden, idet 

hendes familie havde 

lejet sig ind i stuehuset 

Gosmervej 113 i en kort 

periode. 

May og Svend fik 2 børn 

Rasmus Fristad Gøricke 

Nielsen, f. d. 11.6.1987, 

og Nanna Fristad Gøricke 

Nielsen, f. d. 26.9.1989. 
 

May og Svend Gøricke Nielsen. 

2014 

 

 

 

 
 

Familien Gøricke samlet til Svends 75-års fødselsdag d. 11. juni 2017. 

Fra venstre Ulla Gøricke (som er gift med) Nils Gøricke, Olaf Gøricke (som er Nils bror og fætter til 

Svend og gift med Svends søster) Agnes Gøricke (Svends søster), Viggo Gøricke Nielsen (som er 

Svends bror), Svend Gøricke Nielsen, May Nielsen (som er Svends kone), Rasmus Friestad Gøricke 

Nielsen (søn af Svend), Nanna Gøricke Klein-Christensen (datter af Svend) Brian Klein-Christensen 

(gift med Nanna).  
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4. generation 2007  

 

Allerede i 2007 begyndte et generationsskifte, og Svend og Mays søn, Rasmus, købte 

70 % af Halling Søndergård, og han er nu i fuld gang med at opkøbe mere jord til 

gården for at fremtidssikre den og gøre den mere rentabel. Der er også lagt planer 

for, hvornår Rasmus skal overtage Hallinggården, så de 2 gårde igen bliver samlet 

med én ejer. 

2015 var sidste år med traditionelt landbrug – kreaturerne blev solgt, og p.t. er der 

udelukkende korn- og frøavl på gården. 

 

 

 
 

Halling Søndergård, Halllinggården og forrest t.h. Toftegård 
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Familien Gøricke i Hou 

 

1. generation Agnes og Adolf Gøricke på Strandgade 14 

 

 

Strandgade 14, Hou. 2014 

 

 

                     

 

 

 

 

     Strandgade 14 forrest t.h. 

     Fra et gammelt postkort 

 

Da Adolf og Agnes Gøricke solgte 

gårdene i Halling i 1941, købte de hus 

i Hou – Strandgade 14. Dengang hørte 

der en stor grund med til huset, som 

strakte sig fra Strandgade og helt til 

Grønnegade, og som hovedsageligt 

var beplantet med træer. 

 

Da Adolf døde i 1948, følte Agnes sig utryg ved at bo alene i det store hus, derfor 

flyttede Bette Mie ind på 1. salen (man kan læse mere om Bette Mie i Hou Historier 

2020 udgivet af Hou Lokalhistoriske Arkiv.) I 1952 blev Agnes for plejekrævende og 

havde brug for hjælp. Derfor flyttede hun hjem til sin datter og svigersøn, Else og 

Gunnar Nielsen på Hallingaarden, hvor hun boede til sin død. 

Adolf Frederik Gøricke blev født 

den 8.3.1877 og døde den 

19.9.1950. Agnes Kirstine 

Christensen blev født den 

25.2.1880 og døde den 

21.8.1952 – begge blev 

begravet på familiegravstedet på 

Odder gamle Kirkegård. 

 

Her ses Agnes og Adolf Gøricke 

flankeret af familien med sønnen Emil 

til venstre, datteren Else bag ved 

Agnes, Athalia bagved til højre for 

Adolf. Anledningen var barnebarnet 
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Niels Emil Gørickes dåb i 1946. Hou Havn ses i baggrunden.  

1. generation Gøricke i Hou 

 

Oda og Emil Gøricke på Skolegade 56, Hou 

 

Emil og Oda Gøricke solgte 

gården i Halling i 1970 og 

flyttede til Hou. Her boede 

de sammen med deres søn, 

Karsten, i Skolegade 56 fra 

1970 til 1993. Mange vil 

huske Karsten som Hous 

fodboldmålmand tilbage i 

1980’erne.  

 

 

Skolegade 56, Hou. 2017 

 

 

 

 

 

Ove og Athalia Gøricke på Skovvej 11 

 

Ove og Athalia Gøricke flyttede i 1968 til Hou for at nyde deres otium – hun datter af 

Adolf og Agnes Gøricke fra Halling, og han en fætter fra Sjælland.  

 

 
Skovvej 11. 2017 

Parret boede i slagter Jørgensens hus på Skovvej 11 fra 1968 til 1993. Ove Gøricke 

var en farverig person – ”en original”, som passede godt ind i Hous miljø, hvorimod 



13 

 

hun var en fin dame, som måske faldt lidt ved siden af i bybilledet, hun gik iklædt 

pels til slagteren for at handle, og det var der ligesom ingen grund til i Hou. Ove 

Gøricke skrev ofte læserbreve til avisen om lokale emner, som optog ham, og han 

blev derfor drilagtigt kaldet ”forfatteren”. 
 

 

 
 

Athalia og Ove Gøricke 

 
 

Hou har altid været et attraktivt sted at bo om ikke før, så når man gik på pension, 

når det gælder familien Gøricke. 

”Hou med vand på den ene side og Sand på den anden side” – sådan lød 

familiespøgen, mens Thorkild Sand ejede og boede på Gersdorffslund. 

         

På spørgsmålet: ”Hvornår flytter du og din kone May til Hou for at nyde jeres otium?” 

svarede Svend prompte, at det gjorde de aldrig: ”Vi bliver, hvor vi er, til vi skal 

bæres ud.” 

 

Kilder: 

• Samtaler med Svend Gøricke Nielsen 

• Danske gårde. Hads Herred 

• Hou Lokalhistoriske Arkiv 

• Arkivalier online 

 

Fotos: 

• Venligst udlånt af Svend Gøricke Nielsen 

• Bente Schou 

• Hou Lokalhistoriske Arkiv. 

Artiklen er skrevet af Karen Rasmussen i 2018 


