
Bymændene i  
Vester Hassing 1919 
 
”Vi undertegnede Bymænd i Vester Hassing By, V. Hassing Sogn, 
skøder og overdrager herved til A/S Vester Hassing Afholdshotel 
den os tilhørende saakaldte Krodam i Vester Hassing By,  
beliggende umiddelbart ved den gamle Kro”. 
 
Af Klem Thomsen 

Hals 
Arkiv

I 1919 solgte bymændene i Vester Hassing den umatrikulerede krodam i  
Vester Hassing by. Bag såvel sælgerne som stedet bag denne handel ligger 
reminiscenser fra det gamle bondesamfund og fra udskiftningen. 
 
Det gamle bondesamfund 
I det gamle bondesamfund, før landboreformernes tid i slutningen af 1700-
tallet, taler historikerne om et dyrkningsfællesskab. Der var dog mere tale 
om et fællesskab omkring driften af jorden, for den enkelte bruger i lands-
byen dyrkede sine afmålte agre selvstændigt, men måtte selvfølgelig tage 
hensyn til landsbyens fælles dyrkningsrytme.  

For at få fællesdriften til at fungere fandtes der for de enkelte lands-
byer et sæt nedskrevne regler, kaldet en granderet eller vide (af ordet 
vide i betydningen straf i form af en bøde). Dette var en form for ordens-
reglement, som var vedtaget af bymændene (også kaldet granderne), og 
for hvis overtrædelser der var fastsat bøder. I landskabslovene omtales 
grandestævnet eller gadestævnet (senere kaldt bystævnet), som var by-
mændenes besluttende forsamling. 

Den tids landsbysamfund var koncentriske: inderst lå gårde og huse med 
indermarkerne (tunet) tæt omkring. Uden om dem havde man den dyrkede 
jord med kornafgrøderne, og yderst var der overdrev. Grænsen mellem by-
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Historisk Samfund for  
Himmerland og Kjær Herred  
og forfatteren har venligst 
givet Hals Arkiv lov til at 
bringe artiklen ”Bymændene i 
Vester Hassing 1919” digitalt 
på arkivets hjemmeside.  

Artiklen er oprindelig bragt i 
"Fra Himmerland og Kjær  
Herred 2018", udgivet i 
december 2018 af Historisk 
Samfund for Himmerland og 
Kjær Herred.  

I den digitale udgave har 
forfatteren rettet enkelte op-
lysninger om bymanden Mikkel 
Skibsted Als.   

April 2019.

Denne illustration, fra Dansk 
Vejtidsskrift november 2008, 
side 56, viser en landsby før 

udskiftningen, hvor de mørke 
felter angiver en enkelt gårds 
jordlodder. Hele agerstruktu-
ren med de lange, smalle og 

højryggede agre med den 
meget spredte beliggenhed 

betød, at det var nødvendig 
med en høj grad af samtidig-

hed i de enkelte dyrknings-
funktioner og en ensartethed i 
udnyttelsen af de enkelte mar-
ker. Så der var i høj grad brug 

for, at bymændene med jævne 
mellemrum mødtes på et gran-
destævne og diskuterede dyrk-

ningen af bymarkens jorder. 
Udenfor dette driftsfællesskab 

stod som regel de udenfor 
byen beliggende enkeltgårde 

(kaldes i så fald for  
enestegårde).  
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marken og overdrevet var for en almindelig landsby cirka 900 meter fra 
bebyggelsen. Det kolossale arbejde med at fjerne sten fra jorden og gøre 
den dyrkbar ofrede man kun på de nærmeste jorder, på bymarken. Der-
imod lå eng og overdrev hen, som de havde ligget siden istiden. På over-
drevet gik kreaturerne under hyrdernes opsyn år efter år, generation efter 
generation. 

Bymændene er altså landsbyens jordbrugere i det gamle bondesamfund. 
Disse jordbrugere ejede ikke nødvendigvis den jord, de dyrkede; de fleste 
af dem var fæstere. 
 
Udskiftningen 
I slutningen af 1700-tallet kom de landboreformer, der banede vejen for 
selve udskiftningen, som var en omfordeling af jorden. Forordningen om 
Jordfællesskabets Ophævelse af 23. april 1781 gav hver enkelt lodsejer ret 
til at forlange sin andel i jordfællesskabet udskiftet, dvs. udlagt som mak-
simalt tre lodder. Så en enkelt lodsejers begæring udløste kravet om en 
udskiftningsplan for hele ejerlauget, dvs. hele landsbyens jord.  
Udskiftningen omfattede også udlæg til de fornødne offentlige og private 
veje og afsætning af fællesarealer til vanding mv. Men der var ikke hjem-
mel til udskiftning af søer, eller af arealer der ikke egnede sig til dyrkning. 
Endvidere kunne lodsejerne ikke kræve mindre arealer som f.eks. van-
dingssteder, driftsveje, grusgrave m.v. udskiftet. Disse arealer blev derfor 
ved udskiftningen henlagt til fælles brug. 

Begrebet gadejord dækker over de fællesarealer - en landsbygade, et 
gadekær, en fællesvanding, eller en sand-, ler- eller kalkgrav – der lå til-
bage efter udskiftningen. I matriklen blev disse arealer betegnet med 
ordet ”fælles”. Arealerne kan samlet betegnes som ”fællesjorde”. Disse 
fællesarealer blev som regel ikke matrikuleret.  

Indtil for ganske få år siden tilhørte gadejord i princippet fællesskabet 
af lodsejere i det pågældende ejerlav. Ved en ændring af Udstykningsloven 
i 1991 fik kommunerne mulighed for at få dom for ejendomsretten til area-
lerne, hvis ikke andre kunne gøre en begrundet ejendomsret gældende. 

Denne illustration stammer fra 
Dansk Vejtidsskrift november 
2008, side 56. Illustrationen 
viser samme landsby som på 

side 1 efter udskiftningen.  
Her har en enkelt gård fået 

samlet sin jord i et lod  
(indenfor den gamle bymark), 
men denne gård har sandsyn-
ligvis også fået et par lodder 
af den jord, som lå udenfor  

bymarken, nemlig engen  
og overdrevet.  

Bemærk også at enkelte  
gårde nu er flyttet udenfor  
bymidten; i praksis flyttede 

nok de fleste gårde, om ikke 
ved selve udskiftningen  

så dog senere. 
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Ved udskiftningen i Vester Hassing i år 1800 blev dammen, der lå ved 
siden af den daværende Vester Hassing Krogaard, et sådant fællesareal. 
Nordvestligere i byen lå bydammen, som sikkert også var byens brandd-
dam. Men begge steder har man kunne vaske hestene samt tøj og redska-
ber, for Krodammens vedkommende af kroens gæster, for bydammens  
vedkommende af byens beboere, men måske skelnede man ikke så nøje. 
Sandsynligvis har det også være stedet man jævnligt mødtes, og hvor  
sladder blev udvekslet, og sandsynligvis blev den kun kaldt krodammen for 
at kunne skelne mellem denne og bydammen. 

Krodammen i Vester Hassing var altså en del af den gadejord, der ved 
udskiftningen ikke blev fordelt mellem bymændene. Denne dam blev  
heller ikke matrikuleret. Nu er hovedformålet med en matrikulering at 
have et grundlag for skatteudskrivning, og da der ingen var til at betale 
skat af dammen ved kroen, var der ingen grund til at registrere den i  
matriklen. 
 
Kro i Vester Hassing 
I alle samfund har kroen været et vigtigt samlingssted, således også i  
Vester Hassing. 

Om Ole Andersen Agerholm, præst i Vester Hassing fra 1733 til 1762,  
fortælles, at når nogle af hans kammerater var til skrifte, afsluttede han 
skriftemålet med at hviske: ”Mød mig på Putten i aften.” Putten var en 
lille kro i Vester Hassing, hvortil pastor Agerholm ofte søgte efter endt 
gudstjeneste. Når han kom ind, lagde han kjole og krave fra sig med  
ordene: ”Der er præsten, og her er manden”, hvorpå han med god  
samvittighed tog fat på at drikke. Putten havde dog eksisteret før denne 
tid, for allerede i 1711 havde ”Thamis Lauritzen i Putten” krohold i Vester 
Hassing. 

Ophavsmanden til Krogaarden i Vester Hassing er formodentlig købman-
den Stefan Thomsen Brøndlund fra Aalborg, der opkøbte flere gårde midt i 
byen og lagde deres jorder sammen. Senere købte han på auktion det hus, 
der havde tilhørt afdøde Lars Nielsen Kromand, som havde fået kro- 
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Dette kort er gengivet fra 
”Værnfelt, Kr.: Bidrag til Kjær 
Herreds Historie. Steder og 
Navne i Vester-Hassing.  
I: Jyske Samlinger 1937”.  
Kortet viser et udsnit af Vester 
Hassing by ved udskiftningen 
år 1800. Den stiplede linje  
angiver den nuværende vej 
gennem byen.  
Omtrent midt i billedet ligger 
Krogaarden (matr. 25), og lidt 
sydvest herfor finder vi  
Putten. Vejen til Øster Hassing 
(nutidens gade Springvands-
pladsen) gik midt gennem  
Krogaarden; stuehuset, og 
kroen, lå øst for vejen, og 
avlsbygningerne lå vest for 
vejen. På stuehusets plads, 
som efter nedrivningen  
i 1938 i mange år lå øde hen, 
blev den nye  
Vester Hassing Brugsforening 
bygget i 1952 (i dag adressen 
Springvandspladsen 2).
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privilegium den 15. juni 1742. Krogaarden var hermed en realitet.  
Som navnet – Krogaarden - siger hører der kro til gården, og kroen var 

tidligere kongelig privilegeret kro. Statsligt autoriserede landevejskroer 
opstod som følge af, at statsmagten, dvs. kongen, anså det for sin opgave 
at sørge for, at de rejsendes behov for overnatning og et billigt måltid 
under rejsen kunne opfyldes.  

Et privilegium – en tilladelse på bestemte vilkår – til at holde kro blev 
udstedt til en bestemt person, og gik ikke i arv. Hver ny krovært skulle an-
søge om at få privilegiet fornyet og indehaveren af privilegiet skulle betale 
en årlig afgift til statskassen. De privilegerede kroer havde pligt til at tage 
mod enhver vejfarende - til gengæld havde de lov til afgiftsfrit at brænde 
brændevin, brygge øl og bage brød til salg såvel i krostuen som ud af 
huset. Oprindeligt var en privilegeret kro ikke åben for landsbyens egne 
beboere, men var forbeholdt de rejsende. Der er dog ingen grund til at  
antage, at Vester Hassing folkene af den grund afholdt sig fra at komme på 
Krogaarden. Med lov om beværtning og gæstgiveri samt om handel med 
stærke drikke af 10. maj 1912 indførtes et bevillingssystem, og systemet 
med kongelige privilegerede kroer forsvandt dermed. 

På Krogaarden blev drevet kro frem til 1919. 
 
Vester Hassing Afholdshotel 
Vester Hassing Afholdsforening var blevet oprettet i 1890’erne og var om-
kring år 1900 blevet så velfunderet, at foreningen kunne erhverve et for-
samlingshus, et afholdshjem, hvor møder og fester kunne holdes. Dette 
hus blev dog snart for lille. Efter flere overvejelser besluttede bestyrelsen, 
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Krodammen, der ses forrest i 
billedet, lå syd for stuehuset 
til Krogaarden, og ovenpå 
denne blev i 1919-1920 bygget 
ny kro (i dag adressen Halsvej 
271). Midt i billedet bagved 
dammen ligger Krogaardens 
stuehus og til venstre i billedet 
Krogaardens avlsbygninger. 
Foran Krogaarden har folke -
holdet og børnene taget opstil-
ling. Det lille hus bag børnene 
var til opbevaring af karbidgas. 
Avlsbygningerne brændte i 
1933 og blev ikke genopbygget. 
Stuehuset blev nedrevet i 1938. 
Der er elektricitet i byen, og 
Krodammen er endnu ikke  
opfyldt, så billedet stammer 
fra perioden 1908-1919.  
På daværende tidspunkt var 
der stadig fungerende kro i 
Krogaardens stuehus. 
Foto: Hals Arkiv, B12345. 



at man i stedet for et større afholdshjem ville bygge et afholdshotel. Man 
købte herefter den gamle krodam, den i begyndelsen af denne artikel 
nævnte handel, og på den opfyldte krodam blev afholdshotellet bygget. 
Dette stod færdig omkring 1920. 

I Skøde- og Pantebogen for Kær Herred, Aalborg Amt, 1920-1921, er  
nedenstående skøde indført på folio 216: 

 
Vi undertegnede Bymænd i Vester Hassing By, V. Hassing Sogn, skøder og 

overdrager herved til A/S Vester Hassing Afholdshotel den os tilhørende 
saakaldte Krodam i Vester Hassing By, beliggende umiddelbart ved den 
gamle Kro. Dammen overtages strax af A/S til fremtidig Skattesvarelse, 
idet bemærkes, at Selskabet selv besørger fornøden Skyldsætning om  
hvilken Landinspektør Messerschmidt, Nørresundby, bemyndiges til at give 
Skødet Paategning. Aktieselskabet skal være berettiget til at benytte 
Dammen, som de bedst kan, og maa følgelig opfylde og bebygge Arealet. 

For Overdragelsen erlægges intet Vederlag. For Stemplets Skyld  
ansættes Værdien af den overdragne paa Tro og Love til 2000 kr. Det  
bemærkes, at vi ikke har tinglæst Adkomst til Dammen.  

Vester Hassing i Januar 1919.  
J. Jensen, Agdrup. Peter Hansen. P. Block. C. Ottosen. Christine Sørensen. 
Otto Vestergaard. Peter Thomsen. Niels Jensen, Smed. M. S. Als.  
A. Jakobsen. A. P. Nielsen Bjerregaard. A. Christensen. P. M. Jensen.  
Carl Jakobsen. A. Præcius. Niels Andersen. Peder Thodberg. Manufaktur-
handler Pedersen. Chr. Tofteberg. Laurits Berthelsen. Niels Anton Nielsen. 
Jens Peder Jensen. Jens Jensen. L. C. Pedersen. Kristen Nielsen. Birgitte 
Hald. Niels Chr. Nielsen. Lars Jensen. S. Christensen. Peder Chr. Nielsen. 
Anton Thomsen. Jens Jensen. K. Fanø. Lars Peter Andersen. N. Svenning-
sen. Jens Hald. L. Chr. Larsen. Marinus Pedersen. Niels Spliid. Anton Hald. 
Jens Kjærsgaard. Niels Chr. Nielsen. P. Vingaard. P. C. C. Husum.  

Billedet er taget fra Krodam-
mens østlige side mod vest. 
Huset til højre er Vester  
Hassing Brugsforening, der 
blev startet op i 1898 (i dag 
adressen Halsvej 270).  
Det hvide hus længere til  
venstre, hvor der står folk 
udenfor, er huset, hvor smede - 
mester Niels Jensen, som er én 
af de bymænd, der underskri-
ver skødet i 1919, bor fra 1903 
til 1935 (i dag adressen Kirke-
vej 2). På dette sted havde by-
mændene givet smeden til- 
ladelse til i 1846 at opføre en 
smedje på gadejord, og til i 
1857 at opføre beboelse ved 
siden af smedjen. Smedjen og 
beboelsen blev erstattet af nyt 
byggeri i 1909-1910.  
Huset længst til venstre, hvor 
der sidder folk udenfor, er den 
gamle jordemoderbolig (i dag 
en del af kirkens parkerings-
plads). Krodammen blev op-
fyldt i 1919 og Vester Hassing 
Afholdshotel blev bygget på 
dets sted (i dag adressen Hals-
vej 271). Fotoet er formodent-
lig fra 1907.  
Foto: Hals Arkiv. 
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Anbefales efter at samtlige Bymænd har underskrevet.  
Vester Hassing Sogneraad den 3/2 1919.  
P. S. V. Roesdahl. 
Den i foranstaaende Skøde ommeldte Krodam i Vester Hassing By er nu  

i Overensstemmelse med Landbrugsministeriets Skrivelse af 7de Februar 
d. A. indført i Matriklen som Matr. Nr. 153 med Hartkorn 1 Fdk. 0¾ Alb. 
Nørresundby den 17de Maj 1920. Messerschmidt, Landinspektør. Skyldsat 
som anført i Skødet. Værdi til Ejendomsskyld under anden Ejendom. Ingen 
Skatterestancer hertil.  

Aalborg Amtsstue d. 30/6 1920. C. M. Christensen Fm. 
Læst -------- 37 Fol. 216 

 
Efter at skødet er underskrevet af 44 personer, anbefaler Vester Hassing 
sogneråd handlen, med den begrundelse at samtlige bymænd har under-
skrevet. Principielt burde alle lodsejere i ejerlavet ”V. Hassing By,  
V. Hassing” have skrevet under, men dette syntes at have været en ret så 
uoverkommelig opgave, da dette ejerlav strækker sig flere kilometer 
nordpå. Så tilsyneladende har man valgt, at bymændene i Vester Hassing 
var de lodsejere, der ejede fast ejendom indenfor byens område.  
 
Bymændene i Vester Hassing 1919 
Men hvem var så disse bymænd, som skrev under på skødet? Jo, man 
valgte som tidligere nævnt tilsyneladende, at det var lodsejerne indenfor 
Vester Hassing bys grænser, hvordan denne grænse så end blev fastsat. For 
at finde disse personer er folketællingerne i 1916 og 1921 til stor hjælp, 
men de er langtfra endegyldigt brugbare, da det af folketællingerne ikke 
fremgår, hvor vidt folk boede til leje, eller om de ejede huset. Så andre 
kilder måtte også konsulteres, men selv realregistre og skøder indeholder 
kun et navn. Således er der 2 x Jens Jensen og 2 x Niels Chr. Nielsen, som 
underskriver skødet, og der kunne også i byen være lejere af samme navn; 
så hvem er nu hvem. At finde bymændene har derfor været et puslespil, 
hvor nogle af brikkerne mangler og andre måske er lagt forkert. 
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Dette billede er fra bygningen 
af Vester Hassing Afholdshotel 
i 1919-1920.  
Hotellet ses til venstre i  
billedet, med stilladser op ad 
huset.  
Til højre ses Vester Hassing 
Brugsforening, der blev startet 
op i 1898 (i dag adressen  
Halsvej 270).  
I baggrunden ses jordemoder-
boligen midt i billedet og  
bagved denne Vester Hassing 
kirke.  
Foto: Hals Arkiv.  
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J. Jensen Agdrup, døbt Jens Marinus Jensen, er født 1. juli 1870 i Øster 
Svenstrup sogn, Hjørring amt. Han blev gift 21. oktober 1898 i Vester  
Hassing kirke med Ane Birgitte Marie Larsen, der er født 28. september 
1878 i Svenstrup sogn, Aalborg amt.  

Af deres børn kendes Thomas Bertel Jensen, der er født i 1899 (død 
1902), Anton Bernhard Gettrup Jensen, der er født 1902, Thomas Bertel 
Jensen, der er født i 1903, og Jens Laurits Jensen, der er født i 1919. Alle 
børnene er født i Vester Hassing.  

Umiddelbart før sit bryllup i 1898 havde Jens Jensen købt matr. nr. 5 i 
Vester Hassing by, kaldet Agdrupstedet. Det er formodentlig dette sted, 
der har givet ham tilnavnet Agdrup. I 1910 købte han matr. nr. 39, kaldet 
Skorstengaard. Navnet Sanden (som er navnet på nabogården) gik efter-
hånden over på den nærliggende Skorstengaard, og Jens Jensen angives 
derfor at bo på Sanden ved folketællingerne i 1916 og 1921. Begge steder 
blev afhændet i 1932. 

 
Peter Hansen, døbt Hans Peter Hansen, er født 19. januar 1877 på Ørsø-

gaard i Dronninglund sogn. Han blev gift 28. oktober 1904 i Vester Hassing 
kirke med Levine Kristine Pedersen, der er født 1. maj 1883 på Hvolgaard i 
Vester Hassing. 

Af deres børn kendes Kristian Hansen, der er født i 1905, Ane Kirstine 
Hansen, der er født i 1907, og Henry Levi Hansen, der er født i 1912. Alle 
børnene er født i Vester Hassing. 

Kort efter brylluppet i 1904 overtager Peter Hansen svigerforældrenes 
gård, Hvolgaard, matr. nr. 27a i Vester Hassing. Peter Hansen dør i 1938, og 
enken, Levine Hansen, overdrager samme år ejendommen til sønnen Henry 
Hansen. 

 
P. Block, døbt Peder Sørensen, i 1905 navneforandring til Peder Bloch, er 

født 23. juni 1878 i Hammer sogn, Aalborg amt. Han blev gift med Agnes 
Christensen, der er født 1. november 1879 i Nørresundby. 

Af deres børn kendes Kay Henry Bloch, der er født i 1908, Peder Nicolaj 
Bloch, der er født i 1910, og Poul Bloch, der er født i 1912. Alle børnene er 
født i Vester Hassing. 

I december 1905 købte Peder Bloch den købmandsforretning, der var 
blevet bygget på jorden fra den gamle gård Kilden, matr. nr. 41i. Her 
havde han købmandsforretning i 54 år, indtil han i 1960 solgte forretningen 
til Balle Danielsen. I dag er adressen på stedet Halsvej 258A. I øvrigt købte 
Bloch flere parceller i byen i årene 1905 til 1926.  

 
C. Ottosen, døbt Carl Jens Arenstorff Ottosen, er født 15. august 1850 i 

Holt (Holtegaard) i Dronninglund sogn. Han blev gift 30. september 1879 i 
Vester Hassing kirke med Marie Kristine Jensen, der er født 16. juni 1858 i 
Vester Hassing.  

Parret fik kun et barn, datteren Ane Mette Jensine Ottilie Ottosen, der 
er født i 1891 i Vester Hassing. Hun blev gift med Marcus Kaasgaard, der i 
øvrigt købte Krogaarden af hendes far.  

Ved sit giftermål i 1879 overtager Carl Ottosen Krogaarden i Vester Has-
sing, matr. nr. 25 med flere, efter sin svigerfar, og han drev kro på dette 
sted – i dag er adressen på stedet Springvandspladsen 2 - frem til 1919, 
hvor kroen blev nedlagt, og den nuværende Vester Hassing Kro bygget. I 
1921 overdrog han ejendommen til sin svigersøn Marcus Kaasgaard.  
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Peder Block stående mellem 
Anton Søndergaard og spare-
kassedirektør C.A. Christen-
sens datter til hendes for æl- 
dres guldbryllup i 1940. 
Foto: Hals Arkiv, B2506.

Gård- og kroejer Carl Ottosen, 
Krogaarden. Foto fra først i 
1920’erne.          Foto: Hals Arkiv.
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Christine Sørensen, døbt Christine Marie Thomsen, er født 30. decem-
ber 1862 på Torpetgaard i Vadum sogn, Aalborg amt. Hun blev gift med  
Anders Sørensen, der er født 31. oktober 1856 i Vester Hassing. Han døde 
6. september 1901 på gården Hækken i Vester Hassing. 

Parret fik sønnen Jens Sørensen i 1894 og datteren Kristiane Sørensen i 
1895, begge børn født i Vester Hassing. Familien tog efterhånden tilnavnet 
Hæk. 

Anders Sørensen havde overtaget matr. nr. 40 i Vester Hassing, gården 
Hækken, i 1890. Efter mandens død i 1901 overtog Christine Sørensen går-
den, indtil hun i 1939 overdrog denne til sønnen Anders Sørensen Hæk. 
Christine Sørensen må have været en driftig dame, for hun tilkøbte flere 
parceller, således i 1906, 1918 og 1927. 

 
Otto Vestergaard, døbt Otto Kristian Vestergaard, er født 14. maj 1873 

i Vester Hassing.  Han blev gift 1) 28. juli 1901 i Tolne kirke med Ane  
Kristine Jørgensen, der er født 20. marts 1876 på Kringelholt i Hørmested 
sogn, og som døde 18. marts 1909 i Vester Hassing, 2) 5. december 1910 
med Sørine Karoline Larsen Bach, der er født 15. marts 1890 i Vester  
Hassing. 

Af hans børn kendes Ane Margrethe Vestergaard, der er født i 1902, Ane 
Marie Vestergaard, der er født i 1903, Elle (Ella) Kristine Vestergaard, der 
er født i 1906, Malta Christian Bach Vestergaard, der er født i 1911, Lars 
Evald Bak Vestergaard, der er født i 1912, Mads Vestergaard, der er født i 
1914 (død kort efter fødslen), Ane Marie Bak Vestergaard, der er født i 
1915, og Inger Bach Vestergaard, der er født i 1919. Alle børnene er født i 
Vester Hassing. 

Otto Vestergaard overtager i 1906 matr. nr. 26a. I 1909 overtager han 
matr. nr. 34a (Sønder Tranekær) efter sin fader. I 1914 køber han matr. nr. 
11a (Nørre Tranekær). Alle stederne afhændes i 1924. 

 
Peter Thomsen, døbt med samme navn, er født 30. maj 1850 på Mensal-

gaarden i Vester Hassing. Han blev gift 27. december 1878 i Vester Hassing 
kirke med Johanne Christiansdatter, der er født 12. oktober 1850 i Horsens 
sogn, Aalborg amt. 

Af parrets børn kendes Anton Johan Thomsen, der er født i 1878, Thomas 
Kristian Thomsen, der er født i 1883, og Elise Marie Thomsen, der er født i 
1884. Alle børnene er født i Vester Hassing. 

Peter Thomsen købte i 1880 den gamle mensalgård (en gård som var til-
lagt et præstekald) i Vester Hassing. Stedet har matr. nr. 6, og i dag er 
adressen Halsvej 273. Peder Thomsen solgte stedet i 1924. 

 
Niels Jensen Smed, døbt Niels Jensen, er født 8. januar 1877 i Røntholt-

hus i Øster Hassing sogn. Han blev gift 8. januar 1903 i Aså kirke med  
Mariane Christine Olsen, der er født 27. marts 1877 i Hammer sogn,  
Aalborg Amt. 

Af parrets børn kendes Jens Kristoffer Jensen, der er født 1903, Poul  
Marius Jensen, der er født i 1905, Laura Marie Jensen, der er født i 1907, 
og Laurits Frederik Jensen, der er født i 1910. Det ældste barn er født i 
Melholt, Dronninglund sogn, mens alle de øvrige er født i Vester Hassing. 
Alle børnene er døbt i Vester Hassing kirke. 

Smedemester Niels Jensen køber i 1903 en parcel i Vester Hassing by, 
”hvilken Husejendom og Smedie med Bymændenes tilladelse er opført på 
Byens Gade og er umatrikuleret”, som der står i skødet. Dette betyder, at 

Smed Niels Jensen med to  
medhjælpere foran den nye  
smedie og beboelse, der blev  
opført i 1909 på samme sted 
som den gamle smedie fra 
1846. Foto fra 1910. 
Foto: Hals Arkiv 

 Side 8 af 21

Hals Arkiv



stedet er gammelt gadejord. Forten eller gaden var oprindelig fælleseje, 
og det var ikke ualmindeligt, at smeden og byhyrden fik anvist en plads på 
gaden til deres bygninger, som det var sket her i Vester Hassing. Senere 
bliver parcellen matrikuleret og får matr. nr. 146. Niels Jensen videresæl-
ger parcellen i 1935. Stedet har i dag adressen Kirkevej 2. 

 
M. S. Als, døbt Mikkel Skibsted Als, er født 4. september 1841 i  

Svenstrup sogn, Aalborg amt. Han blev gift 4. marts 1879 i Hals kirke med 
Antonette Marie Larsen, der er født 12. januar 1858 i Hals sogn, Aalborg 
amt. Mikkel Skibsted Als døde i 1927 og Antonette Marie Als døde i 1934. 
Begge er begravet på Vester Hassing kirkegård. 

Parret fik tilsyneladende ingen børn. 
Parret kom til Vester Hassing i 1882, Mikkel Skibsted Als som postbud og 

Antonette Marie Als som jordemoder. De boede i den gamle jordemoder-
bolig, der lå foran kirken ud imod Halsvej. Ved folketællingen i 1916 er der 
kommet ny jordemoder til Vester Hassing, og parret er ikke længere at 
finde i byen. De er dog tilbage i Vester Hassing, begge som pensionerede, 
ved folketællingen i 1921, hvor Mikkel Als har købt hus. Hvor huset lå vides 
ikke, men at det var før 1919 er der ingen tvivl om. 

 
A. Jakobsen, døbt Anthon Jacobsen, er født 4. december 1847 i Nørre-

sundby sogn. Han blev gift 2. februar 1875 i Vester Hassing kirke med  
Hansine Anne Marie Pedersen, der er født 24. marts 1852 i Nøvling sogn, 
Aalborg amt. Hansine Anne Marie Pedersen døde i 1930 og Anthon Jacobsen 
døde i 1935, begge begraves på Vester Hassing kirkegård. 

Af parrets børn kendes Dorte Marie Jacobsen, der er født i 1875 i Vester 
Hassing.  

Parret boede først på gården Petersminde på ”Vesterhassing Mark”, men 
i 1896 køber Anthon Jacobsen en parcel ”med Bygning”, matr. nr. 89k. Han 
angives i de efterfølgende folketællinger at være partikulier, dvs. han 
lever af sin formue. Parcellen afhændes i 1930. 

 
A. P. Nielsen Bjerregaard, døbt Anders Peter Nielsen, er født 15. marts 

1851 i Stae, Vester Hassing sogn. Han blev gift 27. november 1891 i Vester 
Hassing kirke med Maren Sørensen, der er født 2. juli 1862 i Vester  
Hassing. Hun døde i 1912. 

Af parrets børn kendes Niels Andersen Bjerregaard, født i 1893 i Stae. 
Anders Peter Nielsen overtager Bjerregaard i Stae efter sin fader i 1888, 

og han afhænder ejendommen i 1918. Året forinden havde han købt et hus 
i Vester Hassing, matr. nr. 41l, i dag adressen Halsvej 260. Dette hus  
sælges igen i 1920. Herefter flytter Anders Peter Nielsen ind hos sønnen, 
Niels Andersen Bjerregaard, der samme år havde købt gården Kjærsgaard, 
matr. nr. 33a, i Vester Hassing. 

 
A. Christensen, døbt Anders Christensen, er født 23. november 1856 i 

Øster Hassing sogn. Han blev gift 21. december 1880 i Horsens Kirke (i nu-
tidens Langholt) med Mariane Larsen, der er født 16. september 1859 i 
Horsens sogn, Aalborg amt.  

Af parrets børn kendes Anna Marie Kristine Kristensen, der er født i 
1881, Anine Kristensen, der er født i 1883, Kristian Kristensen, der er født i 
1884, Dagmar Malene Christensen, der er født i 1889, Emil Kristensen, der 
er født i 1891, og Anine Kristensen, der er født i 1893. Alle børnene er født 
i Vester Hassing. 

 

Mikkel Skibsted Als  
fotograferet omkring 1915. 
Foto: Hals Arkiv 
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Anders Christensen købte i 1901 matr. nr. 89 i Vester Hassing, senere 
matr. nr. 89a. Adressen i dag er Halsvej 253. Her havde han karetmager-
værksted. Stedet blev solgt til Ole Berthelsen i 1932. 

 
P. M. Jensen, døbt Peder Martine (skulle jo nok have været Martinus) 

Jensen, er født 4. oktober 1855 i Horsens sogn, Aalborg amt. Han blev gift 
11. november 1880 i Vester Hassing kirke med Caroline Dorthea Jørgens-
datter, der er født 24. april 1857 i Vester Hassing. 

Af parrets børn kendes Johanne Magrethe Jensen, der er født i 1881 (død 
1890), Marie Kirstine Jensen, der er født i 1888, Johanne Magrete Jensen, 
der er født i 1892, og en dødfødt dreng i 1894. Alle børnene er født i  
Vester Hassing. 

Peder Martinus Jensen var først tømrer- og snedkermester. Derefter var 
han brugsuddeler i den nystartede Vester Hassing Brugsforening i perioden 
fra 1900 til 1917. I 1917 købte han matr. nr. 86a, nutidens Halsvej 249. 
Huset blev solgt af arvingerne, de 2 døtre, i 1939. 

 
Carl Jakobsen, døbt Carl Frederik Jakobsen, er født 21. februar 1874  

i Randers Sankt Mortens sogn. Han blev gift 15. juni 1897 i Nørresundby 
kirke med Karen Marie Kyllesbech, der er født 20. april 1874 i Sulsted 
sogn. 

Af parrets børn kendes Karen Eleonora Kyllesbech Jacobsen, der er født i 
1897 i Lindholm, Nørresundby sogn, Andreas Kortnum Kyllesbech Jakobsen, 
der er født i 1899 i Vor Frue Sogn i Aalborg, Ester Kyllesbech Jakobsen,  
der er født i 1900 i Lindholm, Nørresundby sogn, Carl Anker Kyllesbech  
Jacobsen, der er født i 1902 i Budolfi sogn i Aalborg, Kaj Aage Kyllesbech 
Jacobsen, der er født i 1903 i Budolfi sogn i Aalborg, Arne Georg Kyllesbech 
Jakobsen, der er født i 1905 i Vor Frelser sogn i Aalborg, Leo Selmer  
Kyllesbech Jakobsen, der er født i 1907 i Budolfi sogn i Aalborg, Thyge  
Kyllesbech Jacobsen, der er født 1909, Maja Carla Kyllesbech Jacobsen, 
der er født i 1910, og Knud Peter Frederik Kyllesbech Jacobsen, der er født 
i 1914. De sidste 3 børn er født i Vester Hassing. 

Carl Frederik Jakobsen overtog i 1908 en bagerforretning i Vester  
Hassing, matr. nr. 85d, i dag adressen Halsvej 254. Han drev bagerforret-
ningen frem til 1930, hvor den blev solgt. I 1913 erhvervede han matr. nr. 
148, der tidligere havde været et umatrikuleret hus; dette sted blev af-
hændet i 1922. I 1915 erhvervede han matr. nr. 28n, som også solgtes i 
1930. 

A. Præcius, døbt Minus Anders Christensen, navneforandring til Minus 
Anders Præsius i 1905, er født 12. juli 1890 i Sebber sogn, Aalborg amt. 
Han blev gift den 29. juli 1917 i Vester Hjermitslev kirke med Ane (Anna) 
Marie Lunde, der er født 26. august 1895 i Gøttrup sogn, Thisted amt. 

Af deres børn kendes Jens Lunde Præsius, der er født 1918 i Stenum 
sogn, Hjørring amt, og Inger Lunde Præsius, der er født 1920 i Løkken,  
Furreby sogn, Hjørring amt. 

I 1918 sælger købmændene N. A. Nielsen og A. Lørup af Nørresundby 
”den os tilhørende Købmandsgaard M. N. 85b Vester Hassing By og Sogn” til 
Minus Anders Præcius af Stenum. Allerede i august 1919 sælger ”M. A.  
Præcius af V. Hassing” købmandsforretningen igen. Matr. nr. 85b har i dag 
adressen Halsvej 252.  

Familien Præcius er i 1921 at finde i Vester Hjermitslev. 
 
 

Peder M. Jensen var brugsud-
deler fra 1900 til 1917 i Vester 
Hassing Brugsforening. Foto fra 
1907. 
Foto: Hals Arkiv 

Carl F. Jakobsens bageri. 
Foto fra omkring 1914.  
Foto fra Knud Jørgensens Før og nu. En 
billedvandring gennem Vester Hassing.

Anders Præcius ejede Vester 
Hassing Købmandsforretning på 
Hahlvej 252 fra 1918 til august 
1919. Fotograferet omkring 
1915.  
Foto fra Knud Jørgensens Før og nu. En 
billedvandring gennem Vester Hassing.
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Niels Andersen, døbt med samme navn, er født 7. december 1859 i  
Vester Hassing. Han blev gift 3. august 1880 i Øster Hassing kirke med Inger 
Marie Larsdatter, der er født 23. december 1848 i Vester Hassing. Hun dør i 
1913 på Vester Hassing Rimmer. 

Af deres børn kendes Ane Kirstine Nielsen, der er født i 1878 i Vester 
Hassing, Johanne Marie Nielsen, der er født 1881 i Øster Hassing, Hanne 
Magdalene Nielsen, der er født 1884 i Øster Hassing, Anders Christian Niel-
sen, der er født 1888 i Øster Hassing, og Jakob Nielsen, der er født 1894 i 
Vester Hassing.  

Niels Andersen overtager i 1888 matr. nr. 30b, som han sælger i 1915.  
I 1916 køber han matr. nr. 43b, som arvingerne sælger efter hans død i 
slutningen af 1931. 

 
Peder Thodberg, døbt Peder Olesen Todberg, er født 17. april 1873 i  

Vester Hassing. Han blev gift 24. november 1907 i Skive kirke med Ingeborg 
Sinding, der er født 21. august 1875 i Hem sogn, Viborg amt. 

Dette billede er taget fra kirketårnet i Vester Hassing 
kirke og angives at være fra 1907. Vester Hassing Elek-
tricitetsværk er stiftet i 1908, og startede leverance af 
strøm i august samme år, men der er endnu ikke el led-
ninger (ledninger til højre i billedet er telefonledninger, 
ikke el ledninger). Vindmøllen bagerst i billedet er vand-
værkets mølle, som drev grundvandspumpen. Vester 
Hassing Vandværk er også startet op i 1908, men vand-
tårnet er endnu ikke bygget. Så dateringen passer meget 
fint. Huset forrest til højre i billedet er jordemoder -
boligen, bagved denne ses Krogaardens stuehus og til 
venstre for dette Krogaardens avlsbygninger.  
Huset forrest til venstre i billedet kaldes i et skøde fra 
1918 for Kapellanboligen (nutidens Kirkevej 4). Bagved 
dette hus overfor jordemoderboligen ligger beboelse og 

smedje, og her boede smeden (nutidens Kirkevej 2). 
Bagved smedjen ses den Vester Hassing Brugsforening, 
der var startet op i 1898. Krodammen, som ikke kan ses 
på billedet, ligger mellem jordemoderboligen og Kro -
gaardens stuehus, lige ovenfor Vester Hassing Brugs- 
forening. Den første skole i Vester Hassing, der funge-
rede fra 1646 til 1816, lå lige sydøst for Kapellanboligen 
(nutidens Kirkevej går hen over stedet). I fundatsen fra 
1646 for skolen står, at grunden til skolen er udstykket 
”paa et lidet Stykke Jord, liggende ved Vester Hassing 
Kirke, som kaldes Hørgaarden”, og i ansøgningen til at 
opføre smedjen i 1846 ”ansøger [smeden] Westerhassing 
By om tilladelse til at opføre en Smedje paa den Byen 
tilhørende Plads, Hørgaarden kaldet, som ikke i nogen 
Maade tjener Byen til Nytte”.   

Foto: Hals Arkiv.   

Fra venstre postbud Peder 
Thodberg og postbud Per  
Jensen. Fotograferet på  
Vester Hassing Station 1936. 

Foto: Hals Arkiv, B28
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Af deres børn kendes Olaf Christian Sinding Thodberg, der er født i 1908, 
Gotlieb Vilmer Sinding, Thodberg, der er født i 1909, Gunvor Johanne  
Sinding Thodberg, der er født i 1911, Henning Christian Sinding Thodberg, 
der er født i 1914, og Laurentze Amalie Sinding Thodberg, der er født i 
1917. Alle børnene er født i Vester Hassing. 

I 1918 køber Peder Thodberg matr. nr. 147 i Vester Hassing, i dag adres-
sen Fuglestræde 6. Omkring 1928 lod Peder Thodberg det gamle hus rive 
ned for at bygge et nyt. Efter Peder Thodbergs død i 1958 og Ingeborg Sin-
dings død i 1959 overtog sønnen Gotlieb huset. 

 
Manufakturhandler Pedersen, døbt Christian Peter Pedersen, er født 9. 

april 1853 i Vester Brønderslev sogn. Han blev gift 15. januar 1909 i Vester 
Hassing kirke med Lovise (Louise) Ane Dorthea Nielsen, som er født 17. 
september 1873 i Hallund sogn. Ved dette ægteskab var Christian Peter  
Pedersen enkemand efter Larsine Jensen, der døde i Vester Hassing i 1905; 
på dette tidspunkt var hans erhverv marskandiser. Manufakturhandler  
Christian Peter Pedersen døde i 1921, og Lovise Pedersen døde i 1933, 
begge i Vester Hassing. 

Af deres børn kendes Holger Christian Pedersen, født 1908 i Vester  
Hassing. 

Christian Peter Pedersen overtog i 1906 matr. nr. 35h i Vester Hassing, i 
dag adressen Halsvej 250. Efter hans død i 1921 blev manufakturforretnin-
gen ført videre af hans enke, Louise Pedersen. Efter hendes død i 1933 
overtog sønnen, Holger Pedersen, stedet.  

 
Chr. Tofteberg, døbt Niels Christian Carl Tofteberg, er født 9. februar 

1867 i Budolfi sogn i Aalborg. Han blev gift med Ellen Kirstine Christensdat-
ter, som er født 16. september 1859 i Øster Hassing sogn. Ellen Tofteberg 
døde i 1930 og Christian Tofteberg i 1940, begge i Vester Hassing. 

Af parrets børn kendes Carl Marinus Tofteberg, der er født 1887 i Øster 
Hassing, Karoline Kristine Tofteberg, der er født 1893 i Vester Hassing,  
Anders Christian Tofteberg, der er født 1896, og Thomine Margrethe  
Pouline Tofteberg, der er født i 1899, de sidste 2 børn født i Holtet, Øster 
Hassing sogn.  

Chr. Tofteberg køber i 1902 matr. nr. 79 i Vester Hassing by. Stedet af-
hændes i 1931 til sønnen Anders Christian Tofteberg. 

 
Laurits Bertelsen, døbt Laurits Thore Hastrup Bertelsen, er født 24. 

marts 1885 i Vester Hassing. Han blev gift den 29. december 1908 i Vester 
Hassing kirke med Elise Marie Thomsen, der er født 7. september 1884 i 
Vester Hassing. Laurits Bertelsen angives i 1916 at være landpost og i 1921 
at have en landpart. 

Af parrets børn kendes Ole Hastrup Berthelsen, der er født 1909 i Vester 
Hassing. 

I 1918 køber ”Husejer Christen Pedersen af Vesterhassing Mark, Landpost 
Laurits Bertelsen af Vesterhassing By, Gaardejer Niels Overgaard, Vester-
hassing Mark, Enkefru Sine Marie Bertelsen, Vesterhassing Mark, og Smede-
mester Hans P. Poulsen” i fællesskab matr. nr. 34c og 34d, en ubebygget 
ejendom, beplantet med træer. Blandt disse 5 personer kommer landpost 
Laurids Bertelsen til at optræde som bymand, da skødet til Vester Hassing 
Afholdshotel skal underskrives.  

 
Niels Anton Nielsen, døbt med samme navn, er født 3. september 1878  

i Vester Hassing. Han blev gift 13. marts 1900 i Vester Hassing kirke med 
Jakobine Petrine Bertelsen Gade, der er født 13. januar 1876 i Vester  
Hassing. Niels Anton Nielsen angives i 1916 at være banearbejder og i 1921 
at være landarbejder. 

Af parrets børn kendes Mary Petrine Nielsen, der er født 1901, Ane Jo-
hanne Nielsen, der er født i 1904, Kirstine Nielsen, der er født i 1907, og 

Fra venstre postbud Laurits 
Bertelsen og postbud Peder 
Thodberg. Fotograferet på  
Vester Hassing Station. 
Foto: Hals Arkiv, B28
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Dagmar Nielsen, der er født i 1910. Førstnævnte er født i Vester Hassing, 
men det vides ikke hvor de næste 3 børn er født. 

Niels Anton Nielsen købte i 1914 matr. nr. 38s i Vester Hassing. Han  
beholder stedet indtil 1952, hvor det sælges.  

Jens Peder Jensen, døbt med samme navn, er født 19. januar 1865 på 
gården Mellemhaven i Gandrup, Vester Hassing sogn. Han blev gift i 1896 
med Benthe Margrethe Poulsen, der er født 23. november 1856 i Vigsø 
sogn, Thisted amt. Der kendes ikke til børn efter parret. 

Jens Peter Jensen, der havde haft gården ”Ellern” i Stae, købte i 1918 
matr. nr. 31 i Vester Hassing. Huset, i dag Fuglestræde 1, som han ombyg-
gede en del, gav han navnet Havens Minde efter sit fødehjem Mellemhaven 
i Gandrup. Han boede i huset til sin død i 1947.  

Jens Jensen, døbt med samme navn, er født 21. maj 1865 i Mou sogn. 
Han blev gift 8. december 1891 i Ulsted kirke med Ane Marie Andersen, der 
er født 7. december 1866 i Ulsted sogn. Jens Jensen var ved brylluppet i 
1891 møllersvend i Ulsted, og i både 1901 og 1906 var han møller og jord-
bruger i Hals. Jens Jensen dør i 1935, og hans hustru dør i 1936. Der  
kendes ikke til børn efter parret. 

Jens Jensen køber i 1911 matr. nr. 18a, 18i og 26e i Vester Hassing. Han 
kommer fra Vodskov i Hammer sogn. Ejendommen hed Vester Kjær, og lå 
på vestre side af nutidens Ahornvej. I 1917 tilkøber han matr. nr. 19b, og i 
1921køber han matr. nr. 73d. Han er landbruger, indtil han sælger i 1929.   

L. C. Pedersen, døbt Lars Christian Pedersen, er født 19. september 
1848 i Vrensted sogn, Hjørring amt. Han blev gift 29. november 1878 i Ve-
ster Hassing kirke med Maren Kirstine Larsdatter, der er født 1. marts 1849 
i Vester Hassing.  

Af parrets børn kendes Laurids Peter Pedersen, der er født 1879, Johan-
nes Marinus Theodor Pedersen, der er født 1881, Anine Pedersen, der er 
født i 1883, Karl Pedersen, der er født i 1887, Marie Pedersen, der er født i 
1890, og Sofie Magdalene Pedersen, der er født i 1893. Alle børnene er 
født i Vester Hassing. 

Skomageren Lars Christian Pedersen købte i 1888 matr. nr. 80 i Vester 
Hassing, nutidens Fuglestræde 10, hvor han indrettede et skomagerværk-
sted. Efter hans død i 1924 blev hans enke, Maren Pedersen, boende i 
huset, mens skomagerværkstedet blev videreført af sønnen Karl Pedersen. 
I 1936 overtog Karl Pedersen stedet efter enken. 

 

Her ses udsigten fra Vester 
Hassing kirketårn i 1923, få år 
efter underskrivelsen af skødet 
på krodammen. Nederst til 
højre ses vestre ende af den 
gamle jordemoderbolig. Lidt af 
gavlen af det nyetablerede  
Vester Hassing Afholdshotel ses 
ovenover jordemoderboligen. 
Bagved hotellet ses enden af 
Krogaardens stuehus.  
I det hvide hus overfor jorde-
moderboligen var der smedje. 
Over dette hus anes en gavl og 
en skorsten; her lå den første 
Vester Hassing Brugsforening.  
Længere oppe, ovenfor Kro -
gaardens stuehus, ses gårdens 
avlsbygninger. Billedet giver en 
god fornemmelse af byens ud- 
strækning nordvest for kirken.  
Foto: Hals Arkiv.  

Lars Pedersens hus,hvor han 
boede og havde skomagerværk-
sted fra 1888. Fotograferet  
af Sigurs Voerberg i 1940. 

Foto: Hals Arkiv, B12492
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Kristen Nielsen, døbt Christen Nielsen, er født 16. november 1875 i 
Øster Hassing. Han blev gift 19. marts 1901 i Vester Hassing kirke med Ane 
Johanne Petrine Nielsine Nielsen, der er født 26. august 1875 i Jerslev 
sogn, Hjørring amt. 

Af parrets børn kendes Johanne Dorthea Christine Nielsen, der er født 
1904 i Vester Hassing. 

Christen Nielsen købte i 1906 matr. nr. 74a i Vester Hassing. Senere  
tilkøbte han i 1923 matr. nr. 25s. I 1969 overtog datteren, Dorthea Jensen, 
stedet ved skifteretsattest. 

 
Birgitte Hald, døbt Ane Birgitte Nielsen, er født 16. november 1867 i 

Vester Hassing. Hun bliver ind imellem også kaldt Ane Birgitte Christensen. 
Hun blev gift 23. november 1894 i Vester Hassing kirke med Anders Larsen, 
der er født i Vester Hassing 18. juni 1868, og som døde samme sted 18. ja-
nuar 1905.  

Af parrets børn kendes Laurids Martinus Larsen, der er født i 1895, Jo-
hanne Kirstine Larsen, der er født i 1897, Anine Marie Larsen, der er født i 
1899, Otto Johannes Larsen, der er født i 1903, og Jens Kristian Larsen, 
der er født i 1905. Alle børnene er født i Vester Hassing.  

Anders Larsen dør 3 måneder før Birgitte Hald føder deres sidste barn, 
og i 1906 er hun naturlig nok at finde på fattighjælp. Men hun må have 
gjort det godt, for i 1911 er hun ”husejerske”; det vides dog ikke, hvilket 
hus hun ejede. Birgitte Hald dør i 1925. 
 

Niels Chr. Nielsen, døbt Niels Christian Nielsen, er født 1. maj 1871 i 
Hellevad sogn, Hjørring amt. Han blev gift (ifølge folketællingen i 1906) 
med Karen Marie Bertelsen, der er født i Vester Hassing 15. september 
1865, navneforandring til Karen Marie Krogh i 1905. Der kendes ikke til 
børn efter parret. 

Niels Christian Nielsen, ”før af Byrholt nu af V. Hassing”, købte i 1912 
matr. nr. 89d i Vester Hassing. Her etablerede han sig som snedkermester. 
Stedet blev afhændet til P. Bloch i 1959. 

 
Lars Jensen, døbt med samme navn, er født 23. marts 1849 i Horsens 

sogn, Aalborg amt. Han blev gift 19. november 1875 i Vester Hassing kirke 
med Scharlotte Marie Pedersdatter, der er født 4. august 1849 i Vester  
Hassing. Lars Jensen var først husmand, senere sadelmager. 

Af deres børn kendes Peder Jensen, der er født i 1881, og Magrete  
Katrine Jensen, der er født i 1889, begge født i Vester Hassing. 

Lars Jensen køber i 1876 matr. nr. 48a i Vester Hassing. Efter hans død i 
1922 afhænder enken stedet året efter. 

 
S. Christensen, døbt Severin Christensen, er født 18. september 1870 i 

Gøttrup sogn, Thisted amt. Han blev gift 3. juli 1894 i Vester Hassing kirke 
med Dorte Marie Jakobsen, der er født 8. maj 1875 i Vester Hassing.  
Severin Christensen nævnes som bager i 1894, som partikulier i 1911, som 
landmand i 1916, og herefter som rentier. 

Af parrets børn kendes Johanne Lovise Kristine Kristensen, der er født i 
1894 i Vester Hassing. 

Hans mange erhverv afspejles også i hans mange handler med jord. I 
1895 køber han matr. nr. 85d, og denne matrikel sælges igen i 1908; her er 
han bagermester både ved købet og ved salget. I 1914 køber han matr. nr. 
35a med flere, gården Krogen, og disse matrikler sælges igen i 1916; her 
går han fra partikulier til landmand. I 1915 køber han matr. nr. 39g, og i 
1918 tilkøber han matr. nr. 20q. I 1930 boede han stadig på matr. nr. 39g (i 
dag Aslundvej 19) og levede af sin formue. 

 
Peder Chr. Nielsen, døbt Peder Christian Nielsen, er født 4. december 

1858 i Hammer sogn, Aalborg amt. Han blev gift 20. maj 1890 i Vester  
Hassing kirke med enken Dorthe Marie Hansdatter, der er født 28. februar 
1852 i Vester Hassing.  

Af parrets børn kendes Jørgen Peter Nielsen, født 1894 i Vester Hassing. 
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Enken Dorthea Marie Hansen havde tidligere været gift med Jørgen 
Peter Poulsen, der i 1877 havde erhvervet gården Groben (Grøften), matr. 
nr. 47, 54a, 75 med flere, og som døde i slutningen af 1889. Ved sit gifter-
mål i 1890 overtog Peder Christen Nielsen gården. Senere samme år er-
hvervede han matr. nr. 11b, og i 1892 erhvervede han matr. nr. 100. I 1920 
blev alle parcellerne overdraget til sønnen Jørgen Peter Nielsen. 

 
Anton Thomsen, døbt Anton Johan Thomsen, er født 23. maj 1879 i Ve-

ster Hassing. Han blev gift i 1907 med Nielsine Hansen Gajhede, der er 
født 8. august 1878 i Skagen sogn, Hjørring amt. 

Af deres børn kendes Lilly Johanne Thomsen, der er født i 1908, Inga 
Thomsen, der er født i 1910 eller 1911, og Ella Edith Thomsen, der er født 
i 1914. Det er uvist hvor de 2 førstnævnte er født, mens sidstnævnte er 
født i Vester Hassing. 

Anton Thomsen erhvervede i 1916 matr. nr. 50a, 90f og 6d i Vester  
Hassing efter sin fader Peter Thomsen, der havde haft stedet siden 1910. 
Det vides ikke, hvornår han afstod huset. 

 
Jens Jensen, døbt med samme navn, er født 19. juni 1887 på Østerladen 

i Stae, Vester Hassing sogn. Han blev gift 1) 16. oktober 1914 i Vester Has-
sing kirke med Johanne Lovise Kristine Kristensen, der er født 24. septem-
ber 1894 i Vester Hassing, og som døde 19. februar 1920 sammesteds, 2) 2. 
maj 1924 med Johanne Writs Nielsen, i 1905 navneforandring til Johanne 
Writs, der er født 1. april 1903 i Harboøre sogn, Ringkøbing amt. 

Af hans børn kendes Ellen Kathrine Spliid Jensen, der er født i 1917, 
Niels Erik Spliid Jensen, der er født i 1926, og Johanne Spliid Jensen, der 
er født i 1928. Alle børnene er født i Vester Hassing. 

Jens Jensen erhverver matr. nr. 38v og 39x i Vester Hassing i 1918.  
 
K. Fanø, døbt Christen Peter Sørensen, er født 20. april 1857 i Vester 

Hassing. Han blev gift 13. maj 1897 i Øster Hassing kirke med Christine 
Mathea Pedersdatter, der er født 11. juni 1853 i Gaaser, Øster Hassing 
sogn. Christine Matthea Fanøe, født Pedersen, døde i 1931, og Christen 
Peter Sørensen Fanøe døde i 1940. Der kendes ingen børn efter parret. 

Her ses samme udsigt som på 
de forrige to fotografier, dog 
lidt senere. Billedet er fra før 
1933, hvor Krogaardens avls-
bygninger brændte, og efter 
1926 hvor kapellet ved kirken 
bliver bygget - det øverste af 
gavlen ses nederst til venstre. 
På dette billede ses jorde–  
moderboligen forrest til højre. 
I matriklen står ”ingen tinglyst 
adkomst” om denne bolig, dvs. 
at ingen var i besiddelse af 
rettigheden til huset. Jorde-
moderboligen har været en 
form for embedsbolig for jor-
demoderen, og er i sin tid 
sandsynligvis blevet bygget på 
byens gadejord. Vi skal helt 
frem til 1956, før den davæ-
rende Aalborg Amtskommune 
fik adkomst til ejendommen 
efter en domsafsigelse, og ste-
det fik herefter matr. nr. 145.  
I 1961 overtog Vester Hassing 
Menighedsråd huset, og i dag 
strækker kirkens parkerings-
plads sig hen over stedet.  
Foto: Hals Arkiv.  
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Christen Peter Sørensen Fanøe køber i 1896 matr. nr. 13a og 12a med 
flere i Vester Hassing. Han køber flere matrikler til i 1907, men afhænder 
det meste i 1913. Han beholder dog matr. nr. 13e, som overgår til arvin-
gerne, dvs. søskendes børn, efter hans død i 1940. 

 
Lars Peter Andersen, døbt med samme navn, er født 11. januar 1844 i 

Nørre Sundby. Han blev gift 13. december 1872 i Vester Hassing kirke med 
Maren Andersen, født 11. september 1850 i Storvorde sogn, Aalborg amt. 

Af parrets børn kendes Anna Elise Andersen, der er født i 1873, Andreas 
Andersen, der er født i 1875, og Nielsine Andersen, der er født i 1880. Alle 
børnene er født i Vester Hassing. 

Lars Peter Andersen købte i 1897 matr. nr. 73a i Vester Hassing, i dag 
adressen Rolighedsvej 22. Her havde Peter Andersen, som var uddannet 
skrædder, et lille skrædderværksted. Hans hustru Maren havde en lille 
butik i husets østligste ende, hvor hun handlede med brød og slik. Lars 
Peter Andersen tilkøber i 1921 matr. nr. 26i og 26k. I 1927 overdrages  
stedet til barnebarnet Nanny Marie Christiansen, som var vokset op hos 
dem. 

 
N. Svenningsen, døbt Niels Svenningsen, er født 22. maj 1858 i Serrids-

lev sogn, Hjørring amt. Han blev gift 20. februar 1885 i Vester Hassing 
kirke med Kristine Bendt Jensen, der er født 5. december 1862 i Vester 
Hassing. Hun døde 14. september 1914, og han døde 2. december 1927, 
begge døde i Vester Hassing.  
   Af parrets børn kendes Gjertrud Marie Svenningsen, der er født i 1885, 
Morten Svenningsen, der er født i 1886, Svenning Kristian Svenningsen, der 
er født i 1887, Else Marie Svenningsen, der er født i 1889, Jens Laurids Ni-
kolaj Svenningsen, der er født i 1892, Martine Svenningsen, der er født i 
1894, og Ottilie Svenningsen, der er født i 1900. Alle børnene er født i Ve-
ster Hassing. 
   Niels Svenningsen købte i 1885 en parcel af gården Kolding, matr. nr. 12f, 
i Vester Hassing. Stedet blev i 1919 overdraget til sønnen Jens Laurids Ni-
kolaj Svenningsen. 
 
Jens Hald, døbt Jens Peter Kristensen Hald, er født 11. juli 1887 i Vester 
Hassing. Han blev gift 28. november 1911 i Horsens Kirke (i nutidens  
Langholt) med Anna Marie Magdalene Larsen, der er født 18. februar 1887 i 
Horsens sogn, Aalborg amt. 

Af deres børn kendes Jens Arnold Hald, der er født 1913 i Vester Hassing. 
I 1907 sælger enken efter Christen Nielsen Hald, Johanne Kirstine  

Jensen, ”det mig tilhørende Hus med Grund og omliggende lille Have M. N. 
152 i Vesterhassing By og Sogn” til sin søn, Jens Christensen Hald. Enken 
får endvidere indført i skødet, at ”Jeg har ingen tinglæst Adkomst til  
Ejendommen, men har i sin Tid faaet Bymændenes Tilladelse til at opføre 
et Hus til Beboelse paa Ejendommen, som den Gang var Gadejord”. Huset 
lå, hvor nutidens Fuglestræde munder ud i Rolighedsvej. Stedet blev i 
ældre tid kaldt Fårepletten. Det var nemlig her, at byens får blev samlet, 
inden fårehyrden drev dem ud på fællesjorden nord for byen. Så også  
byhyrden har på et tidspunkt fået lov at bygge hus på byens gadejord. I 
1941 overdrages ejendommen til sønnen Arnold Hald. Efter hans død i  
1997 købte kommunen huset, som blev revet ned for at skaffe plads til at 
regulere vejen.  

 
L. Chr. Larsen, døbt Laurits Christian Larsen, indimellem også kaldt Lars 

Christian Larsen, er født 11. februar 1878 i Nøvling sogn, Aalborg amt. Han 
blev gift 20. december 1901 i kirken under Aalborg Budolfi Landsogn med 
Dorthea Else Marie Kristensen, der er født 25. juli 1882 i Skalborg, Aalborg 
Budolfi Landsogn. 
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Af parrets børn kendes Lavra Anette Jensine Larsen, der er født i 1902, 
Edith Augusta Marie Larsen, der er født i 1908, Jens Harry Sigurd Larsen, 
der er født i 1911, og Verner Sigfred Villiam Larsen, der er født i 1917. Det 
første barn er født i Aalborg Budolfi Landsogn, de øvrige i Vester Hassing. 

Laurits Christian Larsen, der var smed, kom med familien til Vester  
Hassing i 1903. Her etablerede han sig som smedemester i matr. nr. 143a, 
nutidens Elsamvej 2. Stedet blev afhændet i 1913, og han etablerede sig 
herefter som cykelhandler. I 1915 erhvervede han matr. nr. 44g, som dog 
blev afhændet igen i 1916. I 1917 erhvervede cykelhandler Laurits  
Christian Larsen matr. nr. 25p, nutidens Halsvej 264. Stedet overtages i 
1964 af sønnen Verner Larsen. 

 
Marinus Pedersen, døbt med samme navn, er født 8. januar 1871 i  

Vester Hassing. Han blev gift 18. april 1905 i Vester Hassing kirke med  
Nikoline Johansen, der er født 14. januar 1885 i Gerding sogn, Aalborg 
amt. 

Af deres børn kendes Karl Johan Pedersen, der er født i 1906, Hansigne 
Pedersen, der er født 1907, Niels Peter Pedersen, der er født 1908,  
Christen Marius Pedersen, der er født i 1909, Anton Brunsgaard Pedersen, 
der er født 1910, Erhard Pedersen, der er født i 1913, Antonius Pedersen, 
der er født i 1916, og Knud Harry Pedersen, der er født i 1921. Det ældste 
barn er født på Vester Hassing Strand, de næste 5 børn er født på Holtet i 
Øster Hassing sogn, og de sidste 2 børn er født i Vester Hassing.  

I 1915 køber Marinus Pedersen matr. nr. 150 i Vester Hassing. I 1919 til-
køber han matr. nr. 69b. Huset ligger på hjørnet af Fuglestræde og Kro-
gensvej (Rolighedsvej 25). Marinus var murer, mens hustruen Nikoline 
havde en strikkemaskine, hvormed hun strikkede trøjer og strømper fok 
folk. Familien fik derfor tilnavnet ”Strikkerens”. Sønnen Karl Johan  
Pedersen overtog stedet i 1935. 

 

Dette billede fra begyndelsen 
af 1920’erne svarer stort set 
til de forrige illustrationer, 
blot det er taget i modsat  
retning, mod kirken.  
Til venstre ses Vester Hassing 
Afholdshotel, senere Vester 
Hassing Kro. Overfor ses Vester 
Hassing Brugsforening, og i 
baggrunden jordemoderboligen 
og Vester Hassing kirke. 
Foto: Hals Arkiv, B2245.  
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Niels Spliid, døbt Niels Sørensen, navneforandring til Niels Spliid i 1905, 
er født 8. oktober 1875 i Hammer sogn, Aalborg amt. Han blev gift 1) med 
Emma Simine (måske skulle der have stået Simone, men navnet Simine 
gentages flere gange i kirkebogen) Simonsen, der er født 19. januar 1885 i 
Ørum sogn, Hjørring amt, og som døde 19. september 1911 i Hallund sogn, 
Hjørring amt, 2) 2. maj 1916 i Vester Hassing kirke med Pouline Nielsen, 
der er født 26. december 1888 i Vester Hassing. Der kendes ingen børn 
efter Niels Spliid. 

Niels Spliid købte i 1916 matr. nr. 35a og 36 i Vester Hassing. Hermed 
overtog han gården Krogen, i dag adressen Krogensvej 43. Han var nu land-
bruger i mange år, således ved folketællingen i 1940. Niels Spliid døde i 
1960 som forhenværende gårdejer. 

 
Anton Hald, døbt Anthon Christensen Hald, er født 6. januar 1873 i Ve-

ster Hassing. Han blev gift 24. juni 1898 i Vester Hassing kirke med Kristine 
Andersen, der er født 18. maj 1877 i Visborg sogn, Aalborg amt. 

Af deres børn kendes Hildur Kornelia Kristensen Hald, der er født i 1899, 
Konrad Reinhold Christensen Hald, der er født i 1901, Ebba Augusta  
Gundhild Christensen Hald, der er født i 1906, Gustav Frode Christensen 
Hald, der er født i 1907, Tage Henning Christensen Hald, der er født i 
1910, Poul Heini Christensen Hald, der er født i 1913, og Erling Otto Chri-
stensen Hald, der er født i 1915. Alle børnene er født i Vester Hassing. 

I 1915 arver Anton Hald matr. nr. 90e efter Mariane Jensen, der døde 92 
år gammel. Anton Hald dør i 1958, og arvingerne overdrager stedet til  
sønnen Gustav Hald i 1960. Adressen er i dag Springvandspladsen 18. 

 
Jens Kjærsgaard, døbt Jens Jungersen Jensen, er født 26. april 1866 på 

gården Kjærsgaard i Vester Hassing. Han blev gift med Johanne Larsdatter, 
der er født 17. januar 1857 i Vester Hassing. 

Af deres børn kendes Jens Marinus Jungersen Jensen, der er født i 1891, 
Anton Johannes Jungersen Jensen, der er født i 1893, og Bertha Johanne 
Jensen, der er født i 1896. Alle børnene er født på Kjærsgaard i Vester 
Hassing. 

I 1888 overtager Jens Jungersen Jensen gården Kjærsgaard, matr. nr. 
33a, efter sin fader, Jens Christensen. I 1920 overdrages den til Niels  
Andersen Bjerregaard fra Stae. 

 
Niels Chr. Nielsen, døbt Niels Kristian Nielsen, er født 18. december 

1885 i Vester Hassing. Han blev gift 17. november 1911 i Øster Brønderslev 
kirke med Dagmar Johanne Jensine Landgrebe, der er født 1. september 
1891 i Øster Brønderslev sogn, Hjørring amt. 

Af deres børn kendes Niels Nielsen, der er født i 1912, Axel Vilhelm  
Nielsen, der er født i 1913, Gustav Hartmann Nielsen, der er født i 1915, 
og Peder Nielsen, der er født i 1917. Alle børnene er født i Vester Hassing. 

I 1910 overtager murer Niels Chr. Nielsen matr. nr. 39h i Vester Hassing, i 
dag adressen Aslundvej 17. På grunden byggede han en villa, der fik navnet 
”Flid”. Han dør i 1921, men enken bliver boende i huset indtil hun dør.  
I 1975 overgår stedet til arvingerne, som sælger til Chr. Tranholm. 

 
P. Vingaard har der ikke kunnet findes noget om. Han er ikke at finde i 

Vester Hassing ved folketællingerne i 1916 og i 1921, men han må have 
ejet fast ejendom i Vester Hassing i 1919. 

Murermester Anton Hald stod 
for opførelsen af flere store 
byggerier i Vester Hassing, 
bl.a. skolen på Tårnvej, den 
nye Krogaard, Kapellet ved  
Vester Hassing Kirke og flere 
villaer på Springvandspladsen. 
Foto: Hals Arkiv

Niels Spliid, der ejede gården 
Krogen, var fra 1937 til 1943 
medlem af Øster og Vester 
Hassing Sogneråd. 
Foto: Hals Arkiv, B2347
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P. C. C. Husum, døbt Peter Christian Christensen, er født 26. august 
1872 i Gjøl sogn, Hjørring amt. Han blev gift 7. september 1897 i Vester 
Hassing kirke med Kirstine Nielsine Jakobsen, der er født 15. januar 1866 i 
Vester Hassing. Hun var enke efter Jens Anton Kristensen, der døde 9. juni 
1896. 

Af parrets børn kendes Niels Mikael Kristensen Husum (navnet Husum er 
tilføjet efter tilladelse af 5. september 1898), der er født i 1898, og  
Johanne Kirstine Christensen Husum, der er født i 1911. Begge børnene er 
født i Vester Hassing. 

Kirstine Nielsine Jakobsens første mand, Jens Anton Kristensen, købte 
matr. nr. 52f i Vester Hassing i 1873 og havde her et skomagerværksted. 
Ved hans død i 1896 arver enken stedet, og ved hendes giftermål med  
P. C. C. Husum i 1896 overtager han stedet, hvor han er skomagermester i 
mange år. Papirgangen er dog lidt langsom, for først 19. juli 1901 bliver 
skiftet efter Jens Anton Kristensen fremvist i skifteretten, hvorved Kirstine 
Nielsine Jakobsen får adkomst til stedet, og samme dag bliver vielsesatte-
sten fremvist, hvorefter P. C. C. Husum får adkomst til stedet. Familien 
Husum afhænder stedet i 1942. 
 
Fra afhold til alkohol 
Det var i øvrigt ikke længe, at Vester Hassing Afholdsforening beholdt  
hotellet, for allerede ved et skøde, tinglyst den 3. december 1920, over-
tager Martinus Christensen dette. Ved salget blev det dog sikret, at hotel-
virksomheden fortsatte, for i skødet står: ”Det er et Vilkaar ved Over- 
dragelsen, at der stedse i Ejendommen skal drives Hotelvirksomhed altsaa 

Skomagermester  
Peter Chr. Husum var musiker 
til ring ridningen i 1911. 
Foto: Hals Arkiv, B2413

Her ses den Vester Hassing 
Brugsforening, der blev grund-
lagti 1898 (i dag adressen Hals-
vej 270). Personalet har taget 
opstilling udenfor brugsen om-
kring 1925.  
Foto: Hals Arkiv. 
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Beværtning og Herbergering og denne Forpligtelse skal hvile som Servitut 
paa Ejendommen, hvorom Skødet vil være særlig at tinglæse og notere 
som servitutstiftende”. 

Krovirksomheden gik dog ikke helt godt, og i januar 1925 blev der holdt 
tvangsauktion over hotellet. Gælden var stor:  

1. Skadesløsbrev læst 9 Dec 1921 til Vinhandler Simoni, Aalborg,  
    for ubegrænset Beløb anslaaet til 2300 Kr.  
2. do. Læst 6 Jan 1922 til P. Bloch m. fl. stort 13000 Kr.  
3. do læst 24 Feb. 1922 til C. F. Scaulburg anslaaet til 450 Kr.  
4. Udlægsforretning læst 26 Maj 1922 foretaget af A/S L. Klitgaard  
    for 454 Kr. 17 Øre.  
5. do læst 2/7 1922 foretaget af A/S De danske Cigar og Tobaks- 
    fabrikkers Hovedoplag, Aarhus, for 764 Kr. 80 Øre.  
6. do læst 25 Aug. 1922 foretaget af Einar Jørgensen for 315 Kr. 58 Øre.  
7. do læst 25 Aug. 1922 foretaget af A/S S. W. Bruuns Fabrikker  
    for 424, 50 Kr.  
8. do læst 25 Aug. 1922 foretaget af N. N. Strøyberg og Co.  
    for 607 Kr. 55 Øre.  

I alt anslåes gælden til 18.316,60 kr. Den største del af gælden – 13.000 kr. 
var dog til lokale Vester Hassing folk. 

Ved tvangsauktionen blev ejendommen overdraget til ”de Herrer  
Dyrlæge J. Eriksen, Gaardejerne Carl Ottosen, P. Hansen, P. Østergaard, 
Chr. Christensen, Købmand P. Bloch og Bagermester Carl Jacobsen alle af  
V. Hassing”. Det var dog ikke i de herrers interesse at drive en kro, for 
umiddelbart efter blev denne videresolgt til ”fhv. Gaardejer Thomas P. 
Olsen af Vadum”. Tiden som afholdshotel var også forbi, for i skødet er 
indføjet følgende: ”Det er dog en Forudsætning for denne Handel at  
Køberen kan opnaa Bevilling til Beværtning og Gæstgiveri med Ret til  
Udskænkning af stærke Drikke i Ejendommen”. 

Kimen til den nuværende Vester Hassing Kro var hermed lagt.  
 
 
 
 

Afholdsforeningen i Vester 
Hassing blev oprettet i 
1890’erne af proprietær  
Haslund, Vester Laden og  
landpost Ole Bertelsen.  
Omkring 1900 fik foreningen 
sit egen hus, Afholdshjemmet,  
på den nuværende Halsvej 227. 
Deltagerne i en Ringriderfest 
blen i 1911 fotograferet foran 
det gamle Afholdshjem af  
K.P. Andreasen. 
Omkring 1917 var foreningen 
vokset så meget, at man be-
gynder at planlægge at bygge 
et nyt og større hus.  
Der blev dannet et aktiesel-
skab og i løbet af kort tid var 
der tegnet så mange aktier,  
at man i 1919 kunne begynde  
opførelsen af ikke blot et hus, 
men det store Vester Hassing 
Afholdshotel på den opfyldte 
Krodam. 
Efter 1925, hvor afholdshotel-
let efter tvangsauktionen fik 
spiritusbevilling, byggede af-
holdsforeningen i 1926 et nyt 
og mindre afholdshjem ( på 
Meretevej 3), som fungerede 
frem til 1960, hvor foreningen 
blev opløst. 
Foto: Hals Arkiv, B2413
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