Om Halvrebgaard 1.
Gaarden er opført 1849, da den udflyttedes fra Als
By, hvor den oprindelig havde Navnet
Skovsgaard. Den blev da omdøbt til Halvrebgaard,
hvilket skyldtes, at to halve Reb (Marklodder) ved
Udstykningen blev sammenlagt til en hel Gaard.
1 reb = 100 fod = 31,285 m.
1 kvadratreb = 10000 kvadratfod = 985 m2.
Om Halvrebgaard 2.
Gaarden “Halvrebgaard” pr. Als ejes et Gaardejer
Laurits Laursen, der er født i Als den *30/4 –
1867 († 4/3 – 1951). Hans Forældre, Else Marie
og Anders Laursen har forhen været Ejer at
Gaarden. Faderen var for øvrigt Skolelærer i Als.
Laurits Laursens Hustru, Olga Mette, er født den
*15/1 – 1889 († 8/1 – 1967) i Als Sogn og er
Datter af Sørine og snedker Jens Chr. Christensen.
Laurits Laursen overtog Gaarden 1890. I ældre
Tider har Gaarden ligget inde i Als By, men blev i
1849 flyttet uden for Byen til sin nuværende
Plads. Her blev Gaardens Bygninger opført, og
Stuehuset staar endnu fra den Tid, medens de
øvrige Bygninger efterhaanden er afløst at nye og
mere tidssvarende. Hestestalden og Laden er
opført samme Aar som Laurits Laursen overtog
Gaarden. Senere er de restaurerede, til dels
ombyggede og bragt i mere praktisk og
hensigtsmæssig Tilstand. Da Kostalden
efterhaanden blev for lille til den stigende
Besætning, og da den tillige var forældet og en
større Restaurering var nødvendig, opførte Laurits
Laursen i 1931 en stor ny moderne Kostald, der
baade var rummelig og praktisk indrettet. Da hertil
kommer, at den er lys og hensigtsmæssigt
indrettet til de mindste Detailler, kan den staa
Maal med de mest moderne indrettede Kostalde i
Danmark. Selv om Gaardens Bygninger
overvejende er af ældre Dato, her den gode
Vedligeholdelse gennem Aarene dog bevirket, at
Bygningerne ikke sætter noget forældet Præg paa
Gaarden. Ved Overtagelsen var Arealet 36 Tdr.
Land opdyrket Jord, dels Mark og dels Eng. Nu er
det opdyrkede Areal 60 Tdr. Land og Laurits
Laursen har udført betydelige Grundforbedringer
paa Jorden. Der er saaledes bl.a. fuldført
Dræningsarbejder paa et Areal der omfatter Ca. 20
Tdr. Land. Den store Forøgelse at det opdyrkede
Jordtilliggende giver nu større Afgrøder og har
givet Betingelser for at holde meget større

Besætning. Den er da ogsaa siden Overtagelsen
forøget fra 3 Heste, 14 Kreaturer, 8 Svin og 4 Faar
til at omfatte 10 belgiske Heste, 18 Malkekøer og
22 Stk. Ungkreaturer at R.d.M. samt 70 Svin.
Laurits Laursen har udført et stort Arbejde for
Landboforeningen, idet han gennem 33 Aar har
beklædt Stillingen som Foreningens
Auktionsholder i Hadsund, og som Auktionsleder
i Retskreds 64. Ud over disse Poster er han ikke
videre i det offentlige Liv ned Tillidshverv, da
Driften at Gaarden lægger Beslag paa den meste
Tid. Han driver Ejendommen som almindelig
Landbrug og betragter Korndyrkningen og
Kvægavlen som det vigtigste.
Matr. Nr. 33 a m. fl. Ejendomsskyld: 40.000.
Gaarden overtoges senere af Dick og Ellis
Laursen.
I dag ejes gaarden af gaardejer Per Rytter
Buddum.

