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’Nielsminde’, Sønderskovvej 196, GAASER 
 
Dette lille hus er beliggende på et sted, 
der blev kaldt ’Den gamle Husplads’, - det 
sted hvor den gård lå, der senere efter 
udflytningen mod nord i den udskiftede 
mark omkring 1837, fik navnet ’Nygaard’.  
Gårdens navn ændredes i 2019 til 
’Bladsgaard’.  
 
Huset lå på vestsiden af vandløbet ’Vadet’, 
der her havde en krumning inden det 
videre forløb ned mod fjorden. 
 På et senere tidspunkt efter 1916 blev 
’Vadet’ lagt om i en ny gravet kanal, og det 
gamle bækleje blev fyldt op. Trods et 
dræn vedblev grunden i årene herefter at 

være meget vandlidende. 
 
 
Husene i den gamle gård blev omkring 1837 af Niels Christensen skilt ad og flyttet til den nye 
placering mod nord i marken, men man lod et enkelt hus blive stående tilbage, som blev brugt 
til udlejning. 
 
 Niels Christensen var den første selvejer af matrikel 32. Han købte gården i 1821 men fik først 
endeligt skøde i 1825. Gården havde tidligere været fæstegård under Østeraa, hvor løjtnant 
Tofts arvinger i disse år solgte ud af fæstegårdene. 
Niels var søn af Chresten Pedersen i nabogården, matr. 31, som senere overgik til Niels’ 
storebroder, Lars Christensen. Bedstefaderen, Peder Christensen med tilnavnet ’Skrædder’, 
havde været fæster på Øster Mellergaard (29). 
 
Niels blev født i 1794,- døbt 1. p. Ts. 
Han blev 28/12 1817 i Jerslev kirke gift med Birgitte Christensdatter. 
De fik 4 døtre. 
 
I 1852 solgte Niels Christensen sin gård til svigersønnen Lars Mortensen, der kom fra Biilgaard i 
Tylstrup. Han blev gift med gårdens yngste datter, Nielsine Marie Nielsdatter. 
Som en del af dette generationsskifte blev der indgået en aftægtskontrakt, hvor den nye 
svigersøn forpligtede sig til at skaffe svigerforældrene bolig og livsfornødenheder resten af 
deres liv med sikkerhed i den gamle gård. Det var den tids pensions ordning. 
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Skøder: opslag 443 / 466 
 
Lars Mortensen, skøde af Niels Christensen læst 16/ 1 1852 
Nielsine Marie Nielsdatter, skifteretsattest læst 28/4 1905 
Nicolai Nielsen, skøde af Nielsine Marie 19/12 1908, læst 29/1 1909 
Marie Thomsen f. Jakobsen (’Kok Marie’), skøde af Nicolaj Nielsen 29/1 1911 
Skifte efter ’Kok Marie’ ( MarieThomsen)  8/5  1941 
Jacob Koch & Jacob Andreasen I lige sameje efter skøde 16/5 1941. 
 
Folketælling 1855 
Niels Christensen, 57, f. Ø. Hassing, gift, lever af aftægt 
Birthe Christensdatter, 54, f. Jerslev, gift, hans kone 
 
Folketælling 1860 
Niels Christensen, 66, gift, i sognet, aftægtsfolk 
Birthe Christensdatter, 64, gift, Jerslev,    
 
Folketælling 1870 
Niels Christensen, 75, gift, i sognet, husmoders fader, aftægtsmand 
Birgitte Christensen, 74, gift, Serritslev, husmoders moder, aftægtskone 
Ane Marie Christiansen, 36, gift, V. Hassing, sypige, bor ved Øster Hassing.  
Marie Jensen, 18, ugift, Dronninglund, sypige, medhjælper. 
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Folketælling 1880 
Aftægtsfolkene er blevet gamle og svagelige og er flyttet hjem til datter og svigersøn på gården.  De er døde inden 
næste folketælling. 
Aftægtshuset og det ekstra hus er udlejet til 2 familier 
 
Karen Marie Sørensen, 64, enke, Gaaser, indsidder (til leje) 
 
Karen M. Jørgensen, 69, gift, fra V. Hassing, fattiglem 
Malene Bertelsen,36, ugift, fra V. Hassing, hendes datter 
Niels Bertelsen,33, gift, fra V. Hassing, daglejer 
Else Kirstine Jensen, 24, gift, fra Hals, hans kone 
Karen Marie Nielsen,3, i sognet, deres barn 
Bertel Nielsen, 1, i sognet, deres barn 
 
Folketælling 1890 
Lars Jensen, 35, gift, Horsens, arbejdsmand 
Andrea Benedikte Andersen, 27, gift, Gaaser, hans kone (datter fra nabogården 31a) 
Jens Anton Jensen, 1, Gaaser, deres barn 
Christiane Andersen, 37, ugift, Gaaser, logerende, vævepige 
 
Folketælling 1901 
Johannes Andersen, f. 16/5 1864, gift, fra Hals, smed, kom til sognet 1891. smedemester 
Marie Andersen, f. 18/4 1864, gift, fra Mou, hans kone (gift 1889) 
Kristian Andersen, f. 4/2 1889 i Mou, barn (blev senere smed på Holtet) 
Mette Andersen, f.7/11 1890 i Mou, barn 
Oline Andersen, f.19/1 1891 i Mou 
Marius Vind, f.14/12 1874 i Slesvig, ugift, smedesvend 
 
Smedefamilien Andersen blev gift i Mou i 1889. Johannes, der kom fra Skovshoved ved Hals, har måske været 
smedesvend her og truffet sin kone Marie. Her fødtes de 3 børn, inden han kom til sognet i 1891. Han lejede sig ind 
i det gamle aftægtshus i Gaaser, der stod tomt og ejedes af Lars Mortensen på Nygaard.  
Han indrettede muligvis en primitiv smedje i sidehuset og havde en smedesvend, men arbejdede vist i begyndelsen 
som smed på Østerågård.  
I nabohuset, 51e, Sønderskovvej 194, boede der i 1901 også en smed, Jens Jensen, der kom til sognet i 1900. Der 
har altså også været 2 smedjer her, og samtidigt også en smedje vester i byen. 
 
Folketælling 1906 
Johannes Andersen, f. 11/5 1866, gift, husfader, smed på Østerågård 
Marie Andersen, f. 13/4 1864, gift, husmoder 
Elise Andersen, f. 3/4 1902, barn 
Konkurrencen har sikkert været så hård, at han i stedet er startet som smed på Østerå men stadig blevet boende til 

leje. Børnene flyttet hjemmefra, sønnen i smedelære. 
Skiftede i 1908 til nabohuset 51e (Sønderskovvej 194), hvor der i forvejen var en 
smedje, der var bedre end hans egen og blev igen selvstændig smedemester. 
 
Lars Mortensen forsøgte allerede i 1904 at sælge aftægtshuset ved hjælp af en lille 
annonce i Aalborg Stiftstidende, men han nåede det ikke inden han døde den 28. januar 
1905. 
Hans enke Nielsine Marie beholdt aftægtsboligen for sig selv, da sønnen Andreas overtog 
gården i 1906 efter sin far. Hun blev dog selv boende på gården, som aftægtskone, men 
med lange ophold hos datteren Kristiane Klem på Holtet. Aftægtshuset udlejedes stadig til 
Smed Andersen, indtil han flyttede i 1908. Den 19. dec. 1908 solgte hun til Mølleejer 

Nicolai Nielsen, der boede i Møllehuset lige overfor, og som også have købt Gaaser Mølle. 
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 Han sælger samme dag videre til Marie Thomsen, ’Kok Marie’, f. Jacobsen. Hun 
ejer huset til 8/5 1941, som fortsætter i stedet med udlejning. 
Folketælling 1911 
Familie nr. 52 
Martin Ludvig Jensen, f. 18/6 1885, gift,f. i Hals, husfader & landarbejder, fra Aalborg 1908 
Karen Magdalene H. Jensen, f.18/5 1882, gift, f. i Hvorup, 1909 fra Hammer 
Carl Jul Jensen, f. 25/2 1908 i Hammer, barn, 1909 fra Hammer. 
 
 
Folketælling 1916 
Familie nr. 17 
Martin Ludvig Jensen, gift, f. 18/6 1885, husfader, staldkarl, indkomst  50 kr, formue 0 ,skat 1,30 
Karen Magdalene Jensen, gift, f.18/5 1882, husmoder 
Karl Jul Jensen, f. 25/12. 1908, barn 
Dreng, f.28/11 1915, barn 
 
 
Ved folketællingen i 1921 ses, at Marie Thomsen, alias ’Kok Marie’ er flyttet ind i 
det hus, som hun i 1908 købte, men som hun i årene derefter udlejede. 
 
Folketælling 1921 
Familie nr. 4 
Marie Thomsen, enke, f. 23/4 1856, Ø. Hass. Sogn, husejerske, landbrug & alderdomsunderstøttelse. 
Niels Peter Thomsen, f. 28/9 1907, Ø. Hass., plejebarn (barnebarn) 
Niels Konradsen, ugift, f. 16/9 1868, Aalborg, bestyrer, 1897 fra Vester Hassing. 
 
Hvem var den ’Kok Marie’, der i 1908 købte huset ’Nielsminde’, og hvad var 
hendes familie baggrund i Gaaser? 
 
Søstrene Marie og Kristiane Jacobsen var døtre af Jacob Mathiesen (’Skov Jakob’), der var en søn 
fra matr. 30a (Sønder Nygaard, Sønderskovvej 200) og en bror til Niels Peter Mathiesen              
(’Skov Niels Peter’), der opbyggede ejendommen Holmsminde.  
I sine unge år boede og arbejdede ’Skov Jakob’ i Sønderskovven i ’Skovhuset’ inde ved 
skovdammen, hvor han ifølge Agathe Thomsen byggede fiskekåge. 
 15. dec. 1867 overtog han halvdelen af sine forældres ejendom (søsteren Mariane fik den anden 
halvdel), og flyttede herefter nogle af husene fra hjemmet nordpå i marken og opbyggede 
herved ejendommen ’Nørgaard’, matr. 30c (Sønderskovvej 202). 
Marie blev altså født i Sønderskoven, og Agathe har fortalt, at hun senere har berettet for 
barnebarnet Peter, hvordan hun huskede, at have set preussiske soldater marchere gennem 
skoven på vej mod Hals. Søsteren Kristiane blev født efter flytningen til Nørgaard. 
 
Den ældste datter Marie blev i 1878 gift med Niels Peter Thomsen (Koch), en søn af Koch 
familien i Øster Mellergaard (29), og i landsbyen kendte man hende herefter kun som ’Kok 
Marie’. Den yngste datter Kristiane overtog sammen med sin mand, Christen Larsen Christensen 
Kusk fra Saltum (død  22/7 1916), hjemmet Nørgaard. Hun kendtes herefter under navnet ’Kusk 
Kristjane’. 
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’Kok Niels Peter’ og Marie startede deres gifte tilværelse som 
lejere af det meget lille husmandssted, matr. 2c, ved 
landevejen lige øst for Bødkergaard, men allerede 2 år efter 
købte de og fik skøde på stedet af Jens Larsen Jepsen i juni 
1880. 
Niels Peter og Marie levede et hårdt liv med mange 
børnefødsler, og de var lidt for tørstige. ’Kok Niels Peter’ fik 
dårligt helbred og døde 29. juni 1898, begr. 5/8 1898 - kun 45 
år gammel.  Han blev født den 13/9 1852 som søn af Thomas 
Nielsen Koch & Karen Marie Steffensdatter i Øster 
Mellergaard. 
 

28/6 1901 får ’Kok Marie’ tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun stod nu tilbage med en stor 
børneflok. De fik i alt 10 børn, hvoraf de 3 døde som små. 
Efter mandens død klarede hun sig ved på forskellig vis at tage sig 
af ’børsterne’ på Østeraagaard, som her fandt et samlingssted. 
Der blev drukket meget, og bølgerne gik ofte højt i hjemmet, og 
børnene søgte derfor ofte ned til Laurids Nielsen, der boede i 
nabo- husmandsstedet 2b længere nede mod fjorden. Han gik så 
op for at dæmpe gemytterne. 
Til sidst blev det dog kommunen for meget, og børnene blev 
fjernet. De blev sat i pleje hos familiemedlemmer i Gaaser. I 1906 
boede kun den yngste, Jacob Johannes, hjemme. 
Datteren Karen blev 19 år gammel gravid og fødte 28/6 1907 
sønnen Niels Peter Thomsen udenfor ægteskab. Han blev så sat i 
pleje hos bedstemoderen ( se fkt. 1911,1916 og 1921). 
 
Kok Marie slog sig senere fast sammen med den af børsterne, der 

var mest stabil. Det var Niels Konradsen, der var kommet til sognet i 1897 fra Vester Hassing. 
Han stammede fra Aalborg. De holdt sammen resten af livet, - men levede ’på polsk’. (Kilde til 
disse oplysninger er Anton Larsen, der boede i ’Jægerhuset’ i Gaaser. Han var bror til Katrine, 
der var Laurids Nielsens svigerdatter). 
 

 
På billedet ses ’Møllehuset’, matrikel 51f, 
Sønderskovvej 171. 
Billedet er fra ca. 1917, idet ’Kusk Kristjane’ blev 
enke efter Christen Larsen Christensen Kusk 
(’Cræn Kusk’) 22/7 1916 og derefter flyttede fra 
hjemmet Nørgaard til dette hus. 
’Kusk Kristjane’ ses i midten med storesøsteren 
’Kok Marie’ stående til højre. 
Yderst til venstre ses barnebarnet Niels Peter, der 
er i pleje og opvokset hos bedstemoderen, ’Kok 
Marie’. 
 
 

Thomas Jacob, f. 5/3 1892 
Jacob Johannes, f. 16/4 1897 
Karen Marie, f. 29/12 1895 
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FOLKETÆLLING 1925 
Marie Thomsen (Kok Marie) enke f. 23/4 1856, Ø.H. husmoder Aldersrente 
Niels Konradsen, ugift, f. 16/9 1869, Aalborg, arbejdsmand 
 
Folketælling 1930 
Marie Thomsen, enke,23/4 1856, husmoder, aldersrente (’Kok Marie’) indk. 500 kr. Formue 0 
Niels Konradsen, ugift, f. 16/9. 1869, bestyrer & arb.mand , indkomst 400 kr. formue 0 
 
Folketælling 1940  
Konradsen, Niels, f. 16/9 1869, aldersrentenyder, f. i Nørre Kongerslev 
Thomsen, Marie (Kok Marie), f. 23/4 1856, enke, aldersrentenyder 

 
 
 
På billedet ses ’Kok Marie’ med sin hund, der hed ’Dax’. 
Den kom ulykkeligt af dage en dag, da Marie skulle stemme ved et folketingsvalg. 
Hun kunne ikke have hunden med, og derfor bandt hun den hjemme i stalden. Da hun 
kom tilbage, fandt hun hunden kvalt i sin snor, og vittige hoveder i landsbyen fandt så 
ud af, at den havde hængt sig, fordi hun den dag havde stemt på socialdemokratiet.  
Dette, efter mange lokales mening, yderligt gående politiske standpunkt arvedes og 
forstærkedes hos barnebarnet Peter. 
 
 
 

 
Agathe Thomsen, gift med Peter Thomsen (‘Peter Kok’) har 
fortalt mig følgende: 
Peters bedstemor, ’Kok Marie’, boede først i en ejendom 
øst for Bødkergaard.  
Derefter boede hun en tid til leje i ’Den gamle Central’, 
hvorefter hun omkring 1935 flyttede til husmandsstedet 
matr. 49e (Sønderskovvej 177). 
 

Det var krisetider og gik ikke godt, og hun efterfulgtes omkring 1937 af barnebarnet Niels Peter med kone og 2 
børn, hvorefter hun selv flyttede tilbage til 32c, hvor hun blev boende til sin død 20/4 1941. Hun boede til sin død 
sammen med Niels Konradsen, der døde i Gaaser 1/10 1949. Jeg har ikke undersøgt hvor han tilbragte sine sidste 
år. 
 
 
Det gik heller ikke godt for Peter og Agathe i nr. 49e, og de flyttede i begyndelsen af 1941 til ejendommen 

’Brixhuset’, m. 33g på Gåser Engvej 8, hvor de overtog stedet 
efter familien de Rosche, der flyttede til Holtet. Skøde 11/3 
1941.  
Meget kort tid efter denne flytning døde ’Kok Marie’ og 
hendes hus stod ledigt, og Peter og Agathe afhændede 
derefter Brixhuset og flyttede ind i 32c, hvor de blev boende 
resten af livet. 
 
Skifte efter Marie Thomsen (’Kok Marie’) 8. maj 
1941.  
Jacob Koch og Jacob Andreasen i lige sameje efter 

skøde af 16. maj 1941. 

49e,1946 
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1946, 23/3 Peter Thomsen Koch ved skøde kr. 2.500,00 (vurdering kr.1.200) 

 
Niels Peter Thomsen (Koch) 
f. 28/6 1907 
  
 
Agathe Kirstine Thomsen 
f. 3/6 1910, død 1984 
 
 
 
 

 
 
Børn: 

1) Anny Kusta Thomsen, f. 2/11 1936 i Randers (Anny blev gift med Gert, som købte grundstykket matr. 51h 
(Sønderskovvej 169). Her byggede han et lille havehus). 

 
2) Villy Thomsen, f. 9/3 1938 (Villy købte omkring 1960 havehuset af sin svoger Gert, og byggede året efter et 

hus, som han boede i til sin død. Her bor i dag familien Madsen. 
 

3) Erik Thomsen, f. 29/4 1944 (Erik blev ingeniør og bor i dag i 
Dronninglund). 
 
 
Da Peter og Agathe flyttede ind i bedstemoderens hus i begyndelsen af 1940erne, 
var det ikke i god stand. Billedet på forsiden er tegnet af en ’farende svend’, og det 
er nok ikke helt retvisende. 
Omkring 1950 blev det revet ned, og et nyt, selvbygget hus kom i stedet. 
Grundstykket med matr.nr. 32c var dengang noget større end i dag, idet jorden på 
den anden side også hørte med. 
I midten af 50erne blev grunden syd for landevejen frasolgt og overtog matr.nr. 32c. 
Det gamle hus fik herefter matr.nr. 32d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1961 
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Peter og Agathe startede deres liv i Gaaser som husmandspar i matr. 49e som de overtog 
efter bedstemoderen, og Agathe bidrog til husholdningen som kogekone. Det var en 
vanskelig tid, og det holdt også kun få år. I et kort stykke tid fik de et andet og mindre sted, 
men da bedstemoderen døde, flyttede de til hendes hus, og Peter opgav livet som 
landmand og blev i stedet arbejdsmand. Agathe fortsatte som kogekone, og i hele min 
barndom husker jeg hende som med i et fast hold sammen med nabokonen Signe Larsen 
og en Holtet kone, Stine Knudsen. Senere kom endnu en Gaaser kone, Lily Toft, til. 
Om Peter husker jeg fra min drengetid, hvordan han og makkeren Niels Drejer med 
håndkraft oprensede vandløbet ’Vadet’ og forsynede det med faskiner. Det var et meget 

stort og hårdt arbejde. Jeg husker også, at Peter og Agathe var med derhjemme ved kartoffeloptagningen. 
På et tidspunkt blev Peter fagforeningsmand og stod for lokalafdelingen i Gandrup, og senere avancerede han til 
kontoret i Nørresundby. 
Peter var medlem af DKP. Der var kun 2 af dem i hele lokalområdet, så alle vidste hvem. Han må have været et 
skattet medlem i partiet, for en del af ’koryfæerne’ kom på besøg. Jeg husker Knud Jespersen og en københavner, 
som blev kaldt ’Ingmar Laksko’ Wagner. Denne medbragte sin søn Stig, som vi legede med.  
Da sønnen Erik var 12, kom han på et ophold i Bulgarien, og jeg husker, at jeg var meget misundelig, da jeg som 
dreng havde stor udlængsel. Han fortalte aldrig om det, så måske har det alligevel ikke været så sjovt. 
 
Der gik vist grus i maskineriet i 1956, da der var opstand i Ungarn. 

 
 
1985, 23/4 
Erik Thomsen, Anny Jespersen og Villy Thomsen, skifteretsudskrift 
. 
 
 
1985, 23/4 Pauli Jensen ved skøde.  Kr.302.500 (ejendomsvurdering kr. 250.000) 

Køb af dødsbo 
 
 

Folketælling 1986 
Jensen, Pauli, f. 14/7 1960 i Hammer, mekaniker 
Jensen, Birgith Sloth, f. 20/ 1960 i Hals, Ekspeditrice 
Jensen, Louise, f. 31/1 1984 i Drastrup, datter 
 
2004 – 2005 
Henrik Momme. 
Det tilbageværende grundstykke, der var meget lille og fulgte det gamle bækleje i en bue, blev ved tilkøb udvidet 
mod nord. Se matrikelkort side 12. 
 
 
 
 
2005 –  
Christian Byrjalsen  & Karin Larsen 
 
Folketælling 2012 
Byrjalsen, Christian, f. 29/12 1975 i Foulum, ingeniør og energirådgiver 
Larsen, Karin, f. 19/5 1976 i Veggerby,Pædagog 
Byrjalsen, Lærke, f. 23/10 2006 i Ø.H., datter 
Byrjalsen, Gustav,f. 15/2 2009 i Ø.H., søn 
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Folketælling 2020 
Larsen, Karin, f.19/5 1976 i Veggerby, pædagog 
Byrjalsen, Lærke, f.23/10.2006 i Ø. Hassing, datter, skoleelev 
Byrjalsen, Gustav, f. 15/2 2009 i Øster Hassing, søn, skoleelev 
 
Notat: Navnet ’Nielsminde’ er ikke et officielt navn, men givet af mig, som et passende navn på grund af min 
tipoldefar Niels Christensen, for hvem det første aftægtshus blev bygget. 
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