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Gamle Ane boede nær
Øster Hassing Kirke
Af Asbjørn Thomsen og Klem Thomsen

Under søgning efter gode billeder fra Øster Hassing til
Hals Arkivs hjemmeside dukkede Gamle Ane op på 
Arkiv.dk for Historisk Arkiv Hjørring, der ikke havde 
flere oplysninger om Gamle Ane, end at hun boede nær
Øster Hassing Kirke. 
Men det har vi nu efter flere opslag i tingbøger, folke-

tællingslister, kirkebøger og gamle kort.

Gamle Ane foran sit hus, der 
lå nær Øster Hassing Kirke, 

på den nuværende Houvej 293,
som nu er ubebygget.

Fotoet er sandsynligvis taget
mellem 1910 og 1914 af 

Hjørring-fotografen 
Kirstine Lunds efterfølger

Helga Andersen og stillet til 
rådighed for Hals Arkiv 

af Historisk Arkiv Hjørring.
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Det lille udsnit af 
Højkantskortet 1848-1899 
viser husets beliggenhed 
mellem Øster Hassing Kirke 
og bydammen.

Revideret august 2018,
efter Hals Arkiv har 
modtaget et samtidigt foto 
af Gamle Anes hus.



Gamle Ane er Anne Johanne Jensdatter 
Anne Johanne Jensdatter fødes den 3. maj 1820 kl. 6 om morgenen,
som datter af snedker Jens Clemmensen og hustru Kirstine Peders-
datter i Øster Brønderslev.
Den 8. marts 1862 gifter den nu 42-årige Anne Johanne Jensdatter

sig i Vester Hassing kirke (indført i Øster Hassing kirkebog) med den
29-årige skomager Niels Peter Svendsen, som er født i Hals. 
For begges vedkommende er der tale om første ægteskab. 
Hun kalder sig da – og fremover - for Ane. Dette par får ingen børn,
forståeligt nok brudens alder taget i betragtning. Året efter, i 1863
køber Niels Peter Svendsen huset på matr. nr. 63a i Øster Hassing,
beliggende tæt ved den nuværende Øster Hassing kirke, og her 
indretter han skomagerværksted.
1896 dør Niels Peter Svendsen. Enken bliver boende i huset og

lever af sin formue. Dette går måske ikke i det lange løb, for i 1907

Fotografiet af Gamle Anes hus,
ved Øster Hassing  bydam, er
fotograferet af Kristine Lunds
efterfølger Helga Andersen i
årene mellem 1910 og 1914.
Manden yderst til venstre er

med stor sandsynlighed sko-
mager Christen Christensen,
som havde værksted i huset.
Skiltet til højre for første

dør kan med et  ”S” i an den
linie tolkes som ”Skomager”.
Gamle Ane er fotograferet

ved døren til højre.
Dette foto er signeret af

Helga Andersen, Hjørring.
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sælger hun til Niels Christian Frantsen, men forbeholder sig i for -
bindelse med salget ret til fribolig m.v. 
Alt tyder dog på, at skomagerfamilien Christen Christensen på

dette tidspunkt er flyttet ind i huset, og at Ane må nøjes med et
værelse. Dette er i fald tilfældet ved folketællingen i 1911, hvor
Ane nu er indsidder.
Den 24. marts 1915 dør Ane Johanne Jensdatter, i en alder af 94

år. Hun kan med god ret kaldes Gamle Ane de seneste mange år af
sin levetid. Efter enkens død sælger Niels Christian Frantsen huset
til skomageren Christen Christensen.
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Retten i Nørresundby, 
Tinglysningen - Realregister
(1845-1955):
Matr.nr. 63a Øster Hassing
Adkomster:
1. Niels Peter Svendsen, 
Skjøde af Ole Pedersen, 
dat. 1. Juli, 
læst 21. August 1863
2. Ane Johanne Jensdatter,
Adk. ved Skifteudskrift, 
læst 30. august 1907 
3. Niels Christian Frantsen,
Skjøde af Ane Johanne Jens-
datter, dat 19 Juni og 29, 
læst 30/8 07
4. Christen Christensen, 
do af Niels Chr. Frantsen, 
dat 22, l. 29/10 1915
5. Fru Cecilie Margrethe 
Pedersen, f. Jensen, 
Skjøde af C. Christensen, 
lyst 27/10 1933.

Hæftelser [ikke vist her]:
3. Ane Johanne Jensdatter 
er forbeholdt Fribolig m.v.
vide Adk. 
- er slettet 29/10 1915.
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Øster Hassing Byplan er 
opmålt og tegnet 1901-1904. 
Matrikelnumre er sidst rettet 

i 1960’erne.
Mellem Kirkegården og Fælles

Vanding - den nuværende 
bydam - ligger matrikel 63a •
med Ane Johanne Jensdatters

hus.

•



Hjørring-fotograferne Kirstine Lund og efterfølgere
Kilde: http://vendsysselwiki.dk/index.php/Kirstine_Lund_(1852-1948)

Omkring 1882 begyndte Kirstine Lund (1852-1948) at drive fotogra-
fisk virksomhed fra sit hjem i Løkken. I 1884 var virksomheden ble-
vet stor nok til, at hun vovede at flytte til Hjørring, hvor hun lejede
sig ind hos tømrermester Andersen i Jernbanegade 22. Virksomheden
ekspanderede. 
I 1888 blev atelieret udvidet, og der blev ansat en lærling, Helga

Andersen, som senere skulle blive Kirstine Lunds efterfølger. I 1896
var virksomheden blevet så stor, at Kirstine Lund lod opføre en stor
hjørneejendom over for jernbanestationen, Jernbanegade 24, hvor
hun indrettede et nyt, stort atelier.
I 1910, 58 år gammel, overdrog Kirstine Lund den blomstrende

forretning til Helga Andersen, som førte den videre indtil 1935, hvor
den blev overtaget af Ida Madsen og Asta Jarlund. De lukkede forret-
ningen i 1969, og der var da blevet taget omkring 125.000 billeder.

Fotografprotokoller
Kilde: https://vhm.dk/afdelinger/historisk-arkiv/fotografprotokoller/

Historisk Arkiv (Hjørring) har fotografprotokoller og negativer fra
Hjørring-fotograferne ... Kirstine Lund og efterfølgere ...

Kirstine Lund og efterfølgere indehavere: 
1882-1910 Kirstine Lund
1910-1935 Helga Andersen
1935-1969 Ida Madsen og Asta Jarlund
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Øster Hassing Bydam med 
købmanden til højre og til 

venstre Gamle Anes 
stråtækte hus. 

Det er uvist hvornår 
huset er nedrevet.

Luftfotoet er taget efter
1940, men før 1953,

hvor pakhuset ved lastbilen
blev revet ned.

Luftfotoet fra 1955/56 viser
at Gamle Anes hus er blevet
erstattet af et mindre hus,
som også er nedrevet.
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Fotoet af Gamle Ane, 
der boede ved Øster Hassing Kirke
Historisk Arkiv Hjørring, B80640

Gamle Ane – Ane Johanne Jensdatter, gift Svendsen,
1820-1915 – boede i huset på matr. nr. 63a frem til sin
død i marts 1915. Så billedet er taget før 1915, sand-
synligvis i perioden 1910-1914. Det må derfor være
taget af Kirstine Lunds efterfølger, Helga Andersen.
Der er intet, der tyder på at Gamle Ane selv har be-

stilt fotografen. Med de oplysninger, der er om bille-
det, ikke engang det fulde navn, er dette sandsynligvis
ikke tilfældet. 
Helga Andersens signatur på billedet af Gamle Anes

hus tyder snarere på, at Helga Andersen har været ude
i et ærinde i omegnen af Øster Hassing og tilfældigvis
har set huset ved bydammen, talt med den statelige
ældre kone, og med fotografens blik for et godt motiv
har hun spurgt om lov til at tage billedet.
Billedet i Historisk Arkiv Hjørring, B80640, er ikke

signeret, da det er en nyere kopi af negativet.
Ved en gennemgang af Kristine Lund og efterfølge-

res fotografprotokoller frem til Gamle Anes død, er
hun hverken registreret som bestiller af eller som per-
son på et foto.
Derimod er disse borgere fra Øster Hassing fotogra-

feret i samme periode:
19/8 1913 - Fru Andersen, Øster Hassing
6/6 1914 - Kjeldsen, Øster Hassing
31/1 1915 - Lærer Nørgaard, Øster Hassing 

- noteret som gratis!


