
Enken Kristine Thomasdatter
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Af Else Berthelsen

Hals Arkiv modtager mellem år og dag mange afleveringer
og billeder, ofte meget interessante ting. – Det sker også
at man lader sig indfange af en enkelt detalje eller et bil-
lede, som kræver noget ekstra.
Et sådant billede modtog vi i 2017. Et billede af en gam-

mel kone med sin ko foran sit hus - en fattig rønne! Der
medfulgte en oplysning om, at det var Kristine Thomsen,
født 1843 og at billedet var fra Melholt!  
En skuffende oplysning, for det er jo udenfor vort arkivs
område! Billedet er af god kvalitet, klart og tydeligt, men
uden angivelse af, hvem fotografen er og ingen datering.
Gamle Kristine forlangte næsten, ikke at bliv ignoreret,

som hun står der, selvbevidst og udstrålende en styrke, der
står i kontrast til fattigdommen. Og koen, hendes stolthed
er ikke et magert ”rejsel” men en velpasset ko.
Så her kommer historien om Kristine Thomasdatter, som

endte sine dage i en høj alder i Gåser, såmænd. Men hun
har også anden relevans for Hals arkiv, som det vil fremgå.

Hals
Arkiv

Kristine med sin ko
på Geraa Hede.
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Kristine Thomasdatter blev født i 1843
Kristine Thomasdatter blev født i Bolleskov i Dronninglund sogn den
14. august 1843. Hendes forældre var husfæster og daglejer, senere
husmand Thomas Willadsen og hustru Inger Margrethe Svendsdatter. 
Kristine var nr 7 i en søskendeflok, så der var nok ikke meget at

rutte med. Ved Folketællingen 1855 er hun hjemme, 12 år gammel.
Ved folketællingen i 1860 er Kristine stadig hjemme, 17 år gammel,
nu for at passe hus for sin far, der var blevet enkemand for anden
gang i 1859. 
På et tidspunkt flytter Kristine hjemmefra og kommer ud at tjene

i Øster Hassing sogn, hvor hun møder Anders Larsen i 1865-66. Han
tjener på en af Nejsig gårdene. I december 1866 føder Kristine en
søn, Lars Christian Larsen hjemme i Bolleskov. De er ikke gift, men
Anders Larsen vedkender sig skriftligt fadderskabet. 
Året efter, i maj 1867 dør Kristines far. Han hænger sig, 67 år

gammel.
Kristine flytter tilbage til Øster Hassing sogn. Hun ser stadig An-

ders Larsen, og det får endnu en gang følger, uden at de dog bliver
gift. I december 1868 føder hun datteren Kirstine Marie Lovise 
Larsen. Kristine er nu indsidder i Gåser by. – Det er hun stadig ved
folketællingen i 1870, 26 år, ugift, inderste(1 og håndarbejderske
med to børn.

Kristine får sit tredje barn i 1874, 
bor i Aalebæk og bliver gift
I februar 1874 bor Kristine i Aalebækshusene ved Hals, da hun føder
sit tredje barn, Lars Peter Thomsen. Barnefaderen er denne gang
ugifte tjenestekarl på gården Vesterheden, Jens Thomsen. Han er
født i Ulsted sogn. - Den 7. februar 1875 holder de både bryllup og
barnedåb i Hals kirke. Han er 33 år og hun er 31.
Den lille familie bor i Aalebæk, da deres næste barn, datteren

Hansine Thomine bliver født i oktober 1876.
I september 1879 bor de i Vesterhus ved Hals, da sønnen Karl

Christian bliver født.
Kristines mand Jens Thomsen betegnes da som henholdsvis indsid-

der og husfæster.

(1

inderste, det samme som 
indsidder - en der bor til leje.
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I 1880 bor familien i Hals by
Ved folketællingen i 1880 bor familien i Hals by. Jens er arbejds-
mand og kun 3 af børnene bor hjemme, Kirstine Marie (11), Lars
Peter (5) og Hansine Tomine (3).
Den lille Karl Christian dør i december 1883, 4 år gammel. Så han

bor der vel også i 1880.
Allerede i februar 1884 bliver det næste barn født, og han bliver

døbt Karl Ingvar Thomsen.

Familien er flyttet til Geraa Hede i 1890
Ved folketællingen 1890 er familien flyttet til Geraa Hede i 
Dronninglund sogn, tæt på Kristines barndomshjem i Bolleskov. 
Her bor Kristine (47) og 2 af hendes børn, Hansine Thomine (13) og
Karl Ingvard (5). Hendes mand, Jens Thomsen er ikke hjemme.
Ved folketællingen 1901 bor de stadig på Geraa Hede, og nu er

Jens kommet hjem. Han er husmand. Ingen af børnene bor nu
hjemme. I 1906 gør det samme sig gældende. Jens betegnes nu som
landmand.
I maj året efter, i 1907 finder vi Jens Thomsen død, 66 år gammel.

Han bliver begravet på Asaa kirkegård d. 4.juni 1907.
Enken Kristine bliver boende i huset på Geraa Hede i mange år

efter mandens død, vi finder hende alene i huset i 1911, 1916, 1921
og 1925. – Man må forestille sig, at billedet af Kristine med koen er
fra denne tid.
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Billedet af Kristine med
koen er fotograferet mens

hun bor som enke på Geraa
Hede - og sandsynligvis i 

sidste halvdel af 1920’erne. 
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Enken Kristine bor i 1930 på aftægt
hos barnebarnet Lars Kristensen i Gåser
Men Kristine er efterhånden en gammel kone, så omsider ved folke-
tællingen i 1930 er hun flyttet. Hun bor nu på aftægt hos barnebar-
net Lars Kristensen og hans kone (Maren) Kristine i et hus i Gåser,
Øster Hassing sogn, på adressen Mølholtvej 36. Hun er nu blevet 87
år gammel. 
Barnebarnet Lars var søn af Kristines ældste datter Kirstine Marie

Lovise og hendes mand Rasmus Christensen, Hals.
Gamle Kristine Thomsen dør den 31. oktober 1937 på Hals 

sygehus, 94 år gammel og bliver begravet på Gåser kirkegård den 
6. november 1937.
Men familien, hun bor hos, kan fejre sølvbryllup dagen før Kristi-

nes begravelse, nemlig den 5. november 1937. 
Vi har et billede fra sølvbrylluppet med hele familien linet up på

gårdspladsen og æresport med stort skjold med initialer og årstal i
baggrunden. Mon ikke de har udsat festen nogle dage?
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Kristines barnebarn 
Lars Kristensen og hans kone
Kristines sølvbryllup 
på Mølholtvej 36, Gåser,
den 5. november 1937.
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Kilder:
Folketællinger og kirkebøger for Dronninglund, Hals og Øster Hassing sogne.
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