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’Holmsminde’.  
 

Denne gårds forhistorie på dens nuværende beliggenhed på sydsiden af vejen og på 

østsiden af vandløbet ’Vadet’, er ikke gammel. Den er blevet sammenstykket af flere 
ejendomme. 
 
Det begyndte i det små i 1852 med købet af et lille husmandssted med 2 bygninger, matr. 
51, vest for ’Vadet og helt nede ved fjorden. Køberen hed Niels Peter Mathiesen, -men han 
kaldtes i landsbyen aldrig andet end ’Skov Niels Peter’.  
’Skov’ var et navn, der fra gammel tid hang ved familien. Han var søn af Mathis Chr. Nielsen 

fra nabogården Sønder Nygaard, matr. 30a (Sønderskovvej 200). Niels Peter er født i 1828 
og var ved overtagelsen 24 år. Han var den ældste af 5 søskende. 
 
Han købte stedet af sin far, der selv havde købt det i 1850. Det blev købt af en 
mellemhandler, Jacob Albert Wesenberg, der selv kort tid forinden havde købt det af 
Løjtnant Tofts arvinger (Østeraae).  

 
Nogle år senere købte han også nabostedet, 

matr. 50, hvor husene lå lidt tættere på 
vejen.  
Han blev gift med den 8 år ældre Mette M. 
Christensdatter fra Horsens. 
’Skov Niels Peter’ var en energisk og driftig 
mand, der ernærede sig som både tømrer 
og hjulmand, men som helt sikkert også har 

hentet en væsentlig del af sit udkomme ved 
fiskeri på fjorden.  
Kortet til venstre viser de 2 matrikler, 50 & 
51, med jord fordelt 4 steder. Den sydligste 
ejendom må have været et meget fugtigt 
sted. 
 
 

 
 

FKT. 1855 (m. 51) 
Stedet består af 2 små huse, og Skov Niels Peter og hans kone Mette Marie beboer kun det ene med deres lille 
datter, Petrine Christine på et år. 
Det andet hus var udlejet til en familie på 4, så der har været særdeles trange forhold. 
 

FKT. 1860 (m. 50)   
Jens Chr. Jørgensen, 73, gift, i sognet, lever af sin jordlod 
Ane Andersdatter, 48, gift, i sognet, hans kone 
Ove, 14, i sognet, deres barn 
Stedet er lejet og tilhører ’Skov Niels Peter’. 
 

FKT.1860 (m. 51) 
Niels Peter Mathiesen, 32, gift, i sognet, husmand og tømmermand 
Mette Marie Christensdatter, 39, gift, Horsens, hans kone 
Christine, 5, i sognet, deres datter 
Marie, 1, i sognet, deres datter 

 

FKT. 1870 (m. 50)  
I et hjørne af stuehuset starter Mette Marie en høkerforretning. Resten af stuehuset er stadig udlejet til en 
husmandsfamilie, hvor konen Ane Andersdatter er blevet enke og aftægtskone efter manden, Jens Chr. 
Jørgensens død. I huset bor desuden sønnen Ove Jensen, 22 år (forfader til N.O. Jensen fra Bilfirmaet af samme 

navn) og en logerende sypige, Ane Marie Nielsen, 27 år.  
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FKT. 1870 (m. 51).   
Niels Peter Mathiesen, 42, gift, født i sognet, høker og tømrer 
Mette M. Christensen, 51, gift, f. i Horsens, hans kone 
Mathis Chr. Nielsen (Gade), 14, f. i sognet, søn. (han er den senere bygmester Mathis Chr. Gade/ ’Gåe Kresten’) 
Peter Andreas Nielsen (Skov), 12, f. i sognet, søn. Han blev kaldt ’Skov Peter’. 

 

På ovenstående kort ses beliggenheden af husmandsstederne m. 50 0g m. 51. Vandløbet 
’Vadet’ danner skel mod øst til de 2 Bødkergårde. 
 

Barnebarnet Emil har berettet, at bedstefaderen og de 2 sønner i deres store fiskekåg 

roede ind til Aalborg, hvor de hentede varer til høkerbutikken. Deres leverandør var 
Brødrene Bendtsen, der havde forretning på Vesterbro, hvorfor man sejlede ind ad Østerå 

og lagde til der. Denne forretning havde ifølge Emil monopol på sukker. 
Når de så var kommet hjem igen, tog far og sønner atter på fjorden med sildegarn og en 
stor madpakke. De fiskede ofte hele natten. 
  

Der var flere i landsbyen, der i 
disse år forsøgte sig som høkere 
og hurtigt opgav igen, og ’Skov 
Niels Peter’ fandt vel også ud af, at 
man ikke spandt guld som høker. 
Han fandt så i stedet på, at han 
ville være møller, og købte den 
gamle Østerå Mølle, der var til 
salg. 
På dette kort fra ca. 1880 ses, at 
Østerå Mølle er flyttet fra sin 
gamle plads på vestsiden af 
udløbet af Østeråen. 
 
Emil Gade fra Hals, hvis 
beretninger danner basis for 
megen af min viden om Gaaser, 
har fortalt, at han med hjælp af 
sønnerne skilte den gamle mølle 

ad, og transporterede den til sin 

Det gamle Vad 

Den nye gravede kanal 
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nye placering, hvor Sønderskovvej nr.  169 er i dag (m. 51h).   Især flytningen over 
’Bækken’/ ’Vadet’ var besværlig. 

Der blev handlet og spekuleret meget i Gaaser i disse år. En af disse spekulanter var Jacob 

Albert Wesenberg, der opkøbte ejendomme fra Østeraa, hvor arvingerne efter Løjtnant 
Toft søgte at afhænde deres andel af arven, og som derefter hurtigt solgte videre. 

Denne Wesenberg, der var fuldmægtig på Aalborg Amtsstue, og hvis fader på samme tid 
var justitsråd og Amtsforvalter, deltog i flere handler og mageskiftede til sidst 2 
ejendomme i Gaaser og 1 på Holtet med gården ’Vesterladen’ ved Stae. (se GAASER BY 21) 
 
Også Gaaserboerne selv handlede ivrigt indbyrdes, og mange af disse handler blev aftalt 
og indgået i ’Vestre Købmands’ baglokale, der af samme grund fik navnet ’Børsen’.  
Det var et sted, hvor gårdmændene yndede at mødes, når de om sommeren havde været i 
engene for at slå vand op til kreaturerne. Det var dog ikke bare om sommeren dette 
baglokale var i brug, - det var simpelthen stedet, hvor man hele året fik skyllet halsen, 
udvekslede nyheder og indgik aftaler. Stedet var så at sige omdrejningspunktet for livet i 
landsbyen. 
 
Både købmand Larsen (se GAASER BY 10) og Alma Bødkergaard (se GAASER BY 9) har 
fortalt om dette. 
Købmand Larsen har berettet om flere sjove episoder fra baglokalet i sin egen tid, og 
Alma, der var datter fra Øster Bødkergaard (m. 34a), har fortalt om auktionerne, der blev 
afholdt over ejendomme, der blev slagtet eller solgt. 
 
Ved auktionerne blev der drukket tæt, - men også til daglig mødtes man ofte hos købmand 
Beck i Gaaser. Det var ifølge Alma ikke flasker man drak, - men hele ankre, og det endte tit 
med, at man kom op at slås efter sådan et kalas. I Gaaser var der stærke venskaber og også 
stærke fjendskaber. Det lange Hurra kaldes i landsbyen stadig ’Gaaserhylet’. Tit gik 
løjerne ud over ’Fold Mads’ fra Brogården, der var en af landsbyens originaler. 
 
Alma har vidst, hvad hun talte om, for hendes nabogård, ’Vester Bødkergaard’, var en af de 
gårde, der blev fuldstændigt opsplittet og til sidst helt forsvandt, og ejendommene på 
Gaaser Engvej opstod. 
 

 
 
Når det medtages i denne beretning om ’Holmsminde’, skyldes det, at Niels Peter 
Mathiesen 25. jan., læst 27 jan.  1882 købte hovedparcellen af Vester Bødkergaard, 33a. af 
Laurits Peter Holm. 
På det tidspunkt havde han allerede flyttet et af husene ved fjorden på matr. 51 over 
bækken til den nye placering. Ifølge Emil foregik flytningen på ruller. Også 
avlsbygningerne fra Vester Bødkergaard blev flyttet til den til de nybyggede ejendom. 
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Allerede et halvt ar senere sælger ’Skov Niels Peter’ ejendommen videre til sin yngste søn. 
Peter Andreas Nielsen, - ’Skov Peter’. 
Handelen blev sluttet 27. okt. Og læst 3. nov. 1882 
 Skov Peter blev ca. samtidigt gift med pige Elvine Christine Christensen, f. i Gaaser 1860 
De får børnene: Ludvig f.19/11. 1893 og Martine f. 11/11. 1883 
 
Forældrene går herefter på aftægt i det nybyggede aftægtshus, matr. 51e, - ’Den gamle 
Østre Smedje’, Sønderskovvej 194. 

 
 
Det blev ikke Storebroderen Mathis Chr. Nielsen, der overtog hjemmet. Han var tømrer 
som sin fader, og han har åbenbart haft snøren ude, - og det flere steder samtidigt. 
Han har åbenbart haft noget kørende med den jævnaldrende datter Levitte på nabogården 
Øster Bødkergaard og samtidigt lagt brød i ovnen hos pigen Larsine på Vibholt. Den slags 
kunne man i gamle dage ikke løbe fra, og han blev derfor i 1881 gift med Larsine og 
startede sin store tømrervirksomhed på hendes hjemgård, Vibholt på Skiveren. 
Det er åbenbart noget, der har været debatteret, både i familien og i hele landsbyen i 
øvrigt. Barnebarnet Emil har fortalt mig, at familien på Bødkergaard pressede på for at 
ændre beslutningen og så sent som dagen før brylluppet kom Niels Jensens kone, Ane, for 
at få beslutningen ændret. 
Beslutningen blev ikke ændret, og Mathis og Larsine holdt sammen resten af livet og 
kunne i 1931 fejre guldbryllup i Gaaser omgivet af en meget stor flok børn og svigerbørn. 
 
Levitte har åbenbart været hårdt ramt. Hun blev først gift 13 år senere med Hans Severin 
Larsen, der var karl på Bødkergaard. Han blev bedre kendt som ’Hans Bødkergaard’ og 
han var 14 år yngre end sin kone. Trods sin unge alder havde han et barn udenfor 

ægteskab, som blev opfostret hos hans forældre på ’Østergaard’. 
Den Alma, som har fortalt mig lidt af historien var deres datter. Hun kom senere til Øster 
Hassing, hvor hun boede i mange år. 
 

1946 
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I 1905 var det blevet lovligt for folk, at officielt få tildelt de navne, som de var kendt under 
i landsbyen, og en hel flok rejste sammen til byen for at få sagen ordnet. 
Også brødrene Mathis Chr. Nielsen og Andreas Peter Nielsen drøftede navneændring. 
Mathis ønskede at skifte til ’Gade’, - et navn der stammede fra Larsines familie. Andreas 
ønskede at beholde kaldenavnet ’Skov’, som i generationer havde hængt ved familien. 
De blev ikke enige, og Mathis tog med de andre og kom herefter til at hedde Gade. Mathis 
Chr. Gade eller som man sagde i landsbyen – ’Gåe Kresten’.  
Andreas Peter kom ikke med, og hans familienavn vedblev at være Nielsen, selvom alle 
kendte ham som ’Skov Peter’. 
 
 
Efter det nye køb blev også Vester Bødkergaards avlsbygninger flyttet til det nye sted, 
hvorved der dannedes en firlænget gård. 
Gården blev døbt ’Holmsminde’ til minde om lærer A.K. Holm i Gaaser, hvis søn Laurits 
Peter Holm, var den sidste ejer af Vester Bødkergaard, som han 6. maj 1844 havde købt til 
selveje af Løjtnant Tofts arvinger, Marie Toft og Harald Raasloff. 

 
Han startede som fæster i 1841, idet han giftede sig med enken efter tidligere fæster, der 
var 15 år ældre end ham selv. 
Tilbage på Vester Bødkergaard blev kun et enkelt hus tilbage, matr. 33k, som senere blev 
opslugt af Bødkergaard, og som nu er helt væk. 
 

Peter Andreas Nielsen / ’Skov Peter’ 
Skøde dat. 27. okt., læst 3. nov. 1882. 
Han købte af faderen, som herefter gik på aftægt i det nybyggede aftægtshus,- 
Sønderskovvej 194. 
 
Skov Peter blev i Ø. Hass. kirke 10. nov 1882 gift med pige Elvine Christine Christensen fra 
Gaaser.  Hun kom fra Elmelund  (m. 27) og er født 2/11. 1852. 
Forlovere: Niels Peter Mathisen & Chr. Larsen, - begge gårdejere i Gaaser. 
Børn: 
Martine, f. 11/11 1883 
Ludvig Janus, f. 12/11. 1893 
 
 Om Skov Peter ved jeg kun et par historier som er fortalt af min far, Niels Larsen, der 

boede i nabogården Nygaard. Disse historier havde han fra sin far, Andreas Larsen. 
 
Andreas fortalte, at nabokonen Elvines kaffe var stærk, - næsten som tjære. 
Denne familie var kendt for at have en meget stærk kønsdrift, og når Andreas Larsen 
tidligt om morgenen stod i sin ladedør, kunne han se Skov Peter gå i marken ad den gamle 
markvej, der dengang gik langs det gamle Vad.  Holmsminde havde dengang en stribe 
mark, ’husmandstyringen’, nord for Nygaard. Når han var kommet derud, satte han sine 

træsko og løb hurtigt over til Nørgaard, hvor hans kusine ’Kusk Kristjane’ var kone. Her 
mødtes de i laden og et stykke tid efter, kom Skov Peter ud, børstede halmen af sig og gik 
tilbage til marken. 
 
Alma har fortalt, at Skov Peter og naboen ’Wolle (Ole) Simonsen’ ( m. 30a) ikke kunne 
fordrage hinanden og ofte endte i slagsmål.  
Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at de var svogre, - deres koner Elvine og Laura 

var søstre, - begge fra Elmelund (Sønderskovvej 193) og døtre af gårdejer Chr. Larsen.  
12/7. 1895 annonceres hjemmet Elmelund til salg i Aalborg Stiftstidende på grund af 
sygdom. Allerede den 2. august ses, at gården er solgt til naboen i Søndergaard, Niels 
Andersen Mand. En del af aftalen var, at der skulle opføres et hus på grunden til sælgeren. 
Elmelund overgår derefter til datteren Kristiane Nielsen, der bliver gift med sønnen fra 
Mellergaard, Christian Thomsen Koch. Denne Niels Andersen Mand var i øvrigt gift med 
’Skov Niels Peters’ søster Margrethe. Det indviklede og tætte familieskab har åbenbart 
givet anledning til uoverensstemmelser. 
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Folketællingen fra 1911 viser, at søstrenes gamle far en del år efter salget af Elmelund til 
’Gamle Chr. Koch’ nu er flyttet ind som logerende hos datteren Laura på Sønder Nygaard 
(30a).  
Der står, at han lever af sin formue. Denne gård havde tidligere tilhørt Skov Peters 
bedstefar, ’Gamle Mathis Chr. Nielsen’. Der har været splid i familien, for Mariane 
Mathisdatter, der kom til Øster Toftegaard og blev en meget velhavende enke, lod 
størstedelen af den store arv gå udenom familien. 
Da Skov Peter solgte ejendommen til Laurids Nielsen, købte min bedstefader Andreas 
Larsen hans petroleumsmotor, der herefter kunne trække kværnen og tærske værket hos 
os, - indtil da var kraften kommet fra en hestegang. Der blev bygget et motorhus på 
sydsiden af laden til denne motor. Denne motor har sikkert været brugt til møllen, som 
herefter blev nedlagt. 
 
 
 

 

 

Næste ejer: Laurids Nielsen 
Laurits Nielsen købte ejendommen af ’Skov Peter’ i 
1921. Skøde dat. 19. og læst 29 april. 
 
Laurids Nielsen havde tidligere boet i den lille 
ejendom øst for Bødkergaard, helt nede ved fjorden, - 
matr. 2b (ejendommen blev senere opkøbt af 
Bødkergaard, og bygningerne fjernet). 
 
Han var gift med en datter af ’Klem Familien’ på 
Vestergaard i Gaaser – Margrethe Thomsen Klem, 
hvorfor familien herefter tog mellemnavnet ’Klem’. 
 

På billedet herover ses Laurits Nielsen med sin kone Margrethe. Den gamle kone til venstre i billedet hed 
*Line’(Bjørnlund), som i 1940 logerede hos dem. 

 
 

Næste ejer: Sønnen Thomas Klem Nielsen gift med 
Katrine.  Skøde lyst 8. jan. 1929 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Klem Nielsen med heste og hele familien, 3 generationer, fotograferet i haven på ’Holmsminde. 
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Billede fra ca. 1936. 
 
Katrine, f. 5/9  1893 i Ulsted. Gift m. Thomas 
Klem Nielsen. Hun havde en bror, Anton 
Larsen, der i mange år boede i Jægerhuset i 
Gaaser. 
Børn: 

1) Elly Grethe f. 21/2. 1925 
2) Ellen Mary f. 21/10 1928 
3) Karen Conny f. 13/8 1931 
4) Tage f. 1/7. 1933 

 
 
 

 
 
Karen havde som stor skolepige et eftermiddagsjob som barnepige for mig. Vi ses her 
sammen på bænken i 1944. Dette arbejde blev samme år udvidet til også at omfatte min 
lillesøster Jette. 
Det betød for mig mange besøg hos familien på Holmsminde, hvor jeg blev grundigt 
forkælet, og som dreng betragtede jeg nærmest Katrine som min reserve mor. 

 
 

 
Det var en stor sorg for mig, da familien i midten af 1940erne flyttede til ’Vognhuset’, 
Sønderskovvej 149, på Østerågård. De byttede med Otto & Signe Bak, der herefter flyttede 
ind på Holmsminde. Familien Klem Nielsen flyttede senere til København og kontakten 
forsvandt. 
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Næste ejer: Otto Bak, - gift med Signe (f. Nielsen fra Lille Østerågård, 

Gaaser Engvej 10) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Omkring 1948 skiftede Holmsminde igen ejer. Den nye mand hed Otto Bak, født den 17/8 i 
Vester Hassing.  
Han startede første gang som selvstændig, da han købte et af de nye statshusmandsbrug i 

skoven. Disse var bygget fra 1928 efter udstykning af gården Østerå. 
Otto Baks sted blev kaldt ’Håbet’, matr. 1h, Sønderskovvej 127. Det var imidlertid hårde 
tider med krise, og håbet brast hurtigt for familien. 
Folketællingen af 5. nov. 1930 fortæller, at beboeren hedder Otto Bak. Han er gift, men 
konen er ikke til stede. Der er en nyfødt dreng, Niels Erik, f. 19/4 1930, og en husassistent. 
Otto blev enkemand kort tid efter, så hans kone er sikkert blevet syg efter fødslen. 

 
Ejerskabet af ’Håbet’ endte med en fallit, - hvilket skete for mange 
af de nye husmænd på Østerå. Han flyttede derefter til en lille 
ejendom i ’Gården’, som han så senere byttede med Holmsminde.  
Han giftede sig 2. gang med Signe Nielsen, der var datter af Niels 
Nielsen på ’Lille Østerågård’ på Gaaser Engvej. Han byttede med 
Thomas og Katrine, der efter et stykke tid forlod Østerågård og 
flyttede til København. 
 
Det var en familie, der var i min families tætteste omgangskreds -
både som naboer, venner, fiskepartner og kortspilpartner. 
 
Sønnen Erik blev forkarl hos os på Nygaard fra 1950. Han blev i 6 

år, hvorefter han giftede sig med tømrerdatteren Helga Jensen fra Hals og fortsatte som 
gårdmand på Egholm. 
 
 
 
 
Da Otto Bak solgte Holmsminde blev en del af jorden købt af Viggo Nielsen på 
Bødkergaard. Otto og Signe kom derefter til at bo i et lille hus på Ryttergården, der var 
ejet af en søkaptajn Kinck fra ØK.  
De blev boende, da Ryttergården senere blev købt af N. O. Jensen fra bilfirmaet af samme 

navn. ( i øvrigt en efterkommer af Jens Chr. Jørgensen fra matr. 50a, fkt. 1860) 
 
Da Otto døde, flyttede Signe til en pensionistbolig i Hals. 
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1959 
Johan & Nielsine Gudiksen 
 
De købte Holmsminde i 1959 med noget af jorden, men da Johan døde tidligt, blev resten 
herefter solgt fra til Viggo Nielsen i Bødkergården og Chr. Koch (m. 30a), der købte den 

vestligste parcel. Kun en lille stump jord mellem m. 31L og 49e blev tilbage. Resten af 
ejendommen solgtes til sønnen Gudik Gudiksen. 

 
1964 

 
Næste ejer: 
Gudik Gudiksen 
& Marie 
 
Gudik, f. 7/5 1930 i 
Farstrup 
 
Marie, f. Knudsen 
f. 20/10 1931 i Hammer 
 
 

 
 
 
 

 
Gudik var mejerist og arbejdede på Holtet Mejeri indtil det lukkede omkring 1977. 
Derefter fik han arbejde på Aalborg Værft som kedelpasser. 
I ferierne kunne man også møde ham på Hjerl Hede, hvor han i en uge arbejdede som 
frivillig på det gamle mejeri sammen med 7 andre mejerister. Her var familien med. 
Marie arbejdede som ringer & graver på Gaaser kirkegård i 5 år, hvor hun efterfulgte 
Nielsine & Niels Anton Bødkergaard Nielsen. 
 
Der var 5 børn i ægteskabet. 
Erland, f. 16/6 1953 
Inge Marie, f. 22/4 1956 

Poul Erik, f. 30/4 1958 
Jan, f. 12/3 1962 
Kirsten, f. 26/9 1964 

1961 

1961 
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2004 

I 2004 solgte Gudik & Marie Holmsminde og flyttede til Hjallerup. 
 
 
Den nye ejer hed Per Nørager, f. 2/5 1961 i Skagen. Det var hans kone, der stod for købet, 
idet han selv på det tidspunkt var tømrer på Grønland. 
Der blev påbegyndt en del ombygnings arbejde, der dog aldrig blev fuldført, og da parret 
en stor del af tiden opholdt sig i Skagen, endte det med, at ejendommen blev solgt videre i 
en dårligere stand, end den var købt. 

 
 

2019 
Næste ejer:  
Tømrer Mads Korup Madsen 
Skøde 24/4 2019, løbenummer 10106771397 
Areal 3148 kv. Meter / matrikel 0033a 
Købesum 730.000,00 Dkr. 
Ejendomsværdi 1.000.000 kr./vurderingsdato 1/10 2020 
Ejendomsnummer (BBR) 621787 
Kommunekode 0851 
Akt. Nr. 76_ E-N_344 
 
Ejeren bebor naboejendommen, Sønderskovvej 169 (51h), og ’Holmsminde’ er udlejet til 
John Kulebjerg 
 
 
 
 
 
 

1989 
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Beskrivelsen af de 2 
små steder, matr. 50a 
& 51a, i Østerågårds 
brandprotokol 1801. 
 
 
 

 

 

 
 
  

Glibfiskeri på fjorden 


