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Lidt om slægten Gade
Christen (Thomsen) Gade, (Thomsen er
nok kun brugt på papiret) er født i et husmandssted i Hellerød, grænsende op til
Nr. Kappels nuværende jorder. Såvel faderen, Thomas Nielsen, som bedstefaderen, Niels Mortensen, var født i Hellerød formodentlig på selvsamme sted.
Moderen, Mette Christendt. var født i
Floulev, dt. af Christen Christensen, kaldt
Gade.
Thomas Nielsen og Mette havde fem
børn:
1. Christen Thomsen (den ældre) f. 1793,
ugift fisker og husmand i fædrenehjemmet i Hellerød.
2. Niels f. 1796.
3. Christen f. 1799, kaldet Gade efter
morfaderen, måske for ikke at blive
forvekslet med den ældre broder.
4. Morten f. 1803 fisker ved Tambohus
(se Egnsh.årsskrift 1978 side 24).
5. Jens f. 1807, husmand i Søndbjerg.

sig frem ved flid og dygtighed. Der var 3
døtre og en søn i ægteskabet. Den ældste
datter, Maren, blev 1846 gift med Anders
Andersen, Østergård i Egebjerg. Døtrene
Anne og Mette havde bryllup sammen
dag, d. 11. oktober 1859, og blev gift
med henholdsvis Christen Nielsen Krabbe i Hellerød og Niels Nielsen Thomsen i
Odby. Sønnen Niels, f. 1833, overtog kort
før faderens død i 1877 Nr. Kappel og
fortsatte i sin faders spor. Han blev i
1860 gift med Maren Nielsdt. Krabbe
(søster til Annes mand).
I 1903 fik man kgl. bevilling til at føre
navnet Gade. Talrige er de efterkommere,
som siden har brugt dette navn, deraf
mange på Thyholm. (Må ikke forveksles
med Gadeslægten, som stammer fra
Gadegård i Lyngs.)

Christen Gade var tømrer af profession,
men selv var han også gjort af et godt
tømmer. Han blev 1824 gift med Sidsel
Jensdatter fra Serup, dt. af Jens Pedersen
og Anne Nielsdt. De første år af ægteskabet boede de i et hus i Hellerød by, mens
han passede sit håndværk og arbejdede

Hvorfra Gadenavnet (i Floulev) har sin
oprindelse muligvis skal det findes helt
tilbage i 1600-tallet - ligger endnu hen i
det uvisse, men kan måske give anledning til videre forskning.

Kilder: Kirkebøger, folketællinger, skøder
og andre orig. dokumenter. Hist. Årbog,
Thisted Amt 1973.
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Fotografi fra ca. 1913 med familien Gade på gårdspladsen.
Personerne er ejeren Peder Gade og hans hustru Mette Gade samt tjenestepigen
Marianne Nielsen fra Jegindø.
Stående ved hestens hovedtøj nuværende ejer Niels Gade, siddende på hesten Søren Gade,
Ullerup, og stående med tømmerne artiklens forfatter Chr. Gade, Hvidbjerg.
De to små mellem forældrene er Harald Gade, Hvidbjerglyst, og Alma Holm (Gade),
Smerup. Ved brønddækslet hvorom ålerengøringen foregik ses hunden »Sjanco".
Billedet er udlånt af Alma Holm.
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