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I 1773 gifter enkemanden Ole Pedersen, 
eller Oluf Pedersen som han også bliver 
kaldt, sig med Johanne Jensdatter. For-
mentlig har han allerede da haft Groben i 
fæste 3). I al fald bor parret på Groben, da 
deres datter Dorthe bliver døbt i 1777.  

Oluf Pedersen dør i 1781, og senere 
samme år gifter enken sig med Hans  
Pedersen, som herefter må have overta-
get fæstet. Ved folketællingen i 1787 bor 
Hans Pedersen på stedet, sammen med 
hustruen Johanne Jensdatter, steddatte-
ren Dorthe Olesdatter og hustruens søster.  

I 1797 dør Hans Pedersen Groben. Året 
efter, i 1798, gifter hans steddatter 
Dorthe Olesdatter sig med Henric Chri-
stian Wilhelmsen, som herefter overtager 
fæstet af Groben. Henrik Wilhelmsen bli-
ver i øvrigt den sidste fæster af Groben, 
og senere ejer af samme. 

Groben var før udskiftningen 4) placeret 
vestlig i byen og i dennes udkant. Denne 
placering er sikkert baggrunden for, at 
Grobens bygninger ved udskiftningen i 

3) Fæste er en livsvarig, og tit arvelig, forpagt-
ning af jord, som der betales fæsteafgift for. 
 
4) Udskiftningen betegner omfordelingen af 
landbrugsjorden under Landboreformerne fra 
1700 til 1850. Landbrugsejendomme flyttede 
mange steder fra landsbyerne ud på de nye  
marker. Udskiftningen hang nøje sammen med 
ændringen fra fællesdrift til bøndernes  
ansvar for dyrkningen af deres egen jord.  
Mange steder skete udskiftningen ved en blok- 
udskiftning, hvor hver gård fik et så firkantet 
areal som muligt.  

I Vester Hassing fandt udskiftningen sted i år 
1800.

2) I slægtsbogen Slægten fra 
Groben, udarbejdet i 1943 af 
Gudrun R. Christensen, skriver 
hun: ”Navnet Groben menes at 
være opstået i de år Henrik Chr. 
Wilhelmsen var ejer. Hans for-
ældre skal være indvandrede 
fra Tyskland, og derfor menes 
det, at Groben også er tysk. 
Denne formodning er fortalt 
gennem slægten i mange år.”. 
Mange familieoverleveringer 
har med tiden vist sig ikke at 
være korrekte, og dette gælder 
formentlig også denne. For det 
første kom Henrik Wilhelmsen 
først til Groben i 1798, og da 
havde gården allerede båret 
navnet Groben i mange år 
(jævnfør note 1). For det andet 
er der absolut intet bevis for, at 
Henrik Wilhelmsen fars, Wil-
helm Caspersensen (o.1713-
1794, som i øvrigt er 
nærværende forfatters tip4ol-
defar) kommer fra Tyskland; 
baggrunden for denne formod-
ning kan kun være, at navnet 
Wilhelm lyder tysk. Henrik Wil-
helmsens mor, Johanne Jens-
datter, var i øvrigt pæredansk, 
født i Hollensted i Hallund sogn. 
Det bør også nævnes, at navnet 
Groben ikke at finde i forbin-
delse med nogle af Henrik Wil-
helmsens mange ældre 
søskende (hvoraf der kendes 20, 
af disse blev dog kun 5 voksne).

Det originale matrikelkort 
over Vester Hassing fra 1812. 

•er Groben i den vestlige 
ende af byen.  

•er Gyden. 
Foto: Historiske kort på nettet.
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1800 ikke blev flyttet udenfor byen, men 
fik lov at blive liggende, så kun ejendom-
mens jorder kom til at ligge anderledes.  

Ved folketællingen i 1801 bor Henrik 
Wilhelmsen på stedet, samme med hu-
struen Dorthe Olesdatter, sønnen Ole 
Henriksen og svigermoderen Johanne 
Jensdatter. Ægteparret får senere søn-
nerne Jens Henriksen og Hans Peter  
Henriksen. 

1) I kirkebogen for Vester Has-
sing 1688-1755 findes følgende 
indførsel under overskriften 
Anno: 1751 ere jorded og  
begrafved: ”Festo Omn Sancto-
rum d: 1: Nov: den gamle Jens 
Pedersen, som før boede i  
Groben” (Festo Omnium Sanc -
to rum er latin for Alle Helgens 
Dag, den 1. november).

• •

Fortsættes næste side

Groben er dialekt for Grøften, som er gårdens egentlige navn.  
Formentlig har der været gravet en grøft, et menneskeskabt vand-
løb, tæt ved ejendommen, for at lede vandet bort fra denne, og så-
danne var der måske ikke så mange af i Vester Hassing, så derfor fik 
ejendommen navnet Grøften.  

Men navnet blev til i en tid, hvor der ingen dansk retskrivning var, 
og hvor man skrev ordene, som de blev udtalt. Og efter at gårdnav-
net i over 200 år 1) er blevet skrevet som Groben, har dette navn 
hængt ved og er blevet det navn, som nutiden kender gården under 2). 



Uvist hvornår tilkøber Henrik Wilhelm-
sen senere matr. nr. 47 og 85 (Groben). I 
den gamle sogneprotokol fra Vester Has-
sing sogn er ”Hendrich Vilhelmsen” angi-
vet som ejeren af både matr. nr. 47 og 85; 
dateringen på disse gamle sogneprotokol-
ler er 1806-1822. I al fald køber han så 
meget jord til, at Groben i hans tid efter-
hånden kan betegnes som en lille gård. 

Ved folketællingen i 1834 bor Henric 
Wilhelmsen og hustruen Dorthe Olesdatter 
alene på gården. Ved folketællingen i 
1840 er deres yngste søn, Hans Peter Hen-
riksen, flyttet hjem, og ligeledes er der 
en tjenestepige på stedet. Et ejerskifte 
nærmer sig, men inden da køber nævnte 
søn et hus i byen. 

 

1802 
I 1802 køber Henrik Wilhelmsen den før-
ste jord til selveje. Det drejer sig om ste-
det, som kaldtes Gyden, med matr. nr. 54. 
Huset, som lå på grunden, var ved udstyk-
ningen blevet solgt fra, så det er kun jor-
den, Henrik Wilhelmsen køber. Sælgeren 
er tilsyneladende et konsortium med 
”Kammerraad Michael Rodewall Gjørup 5) 
af Wiborg” i spidsen. Den købte parcel 
angives at have et hartkorn  6) på 4 skæp-
per og 3 fjerdingkar, og prisen for denne 
er 150 rigsdaler. For at finansiere købet 
låner Henrik Wilhelmsen 99 rigsdaler af 
Anders Jensen i Gandrup, med pant i jor-
den.  
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Kr. Værnfeldts kort over  
Vester Hassing i år1800. 

Groben, eller Grøften som 
gården rettelig hedder, matr. 

nr. 75, ligger vest i byen,  
syd for den nye amtsvej, som 
blev etableret omkring 1850. 

Gyden, matr. nr. 54, ligger 
umiddelbart vest for  

Krogaardens avlsbygninger,  
og syd for Bomode  
og Kringeltoften. 

Foto: Hals Arkiv 

Hals Arkiv

6) Hartkorn betyder "hårdt 
korn", brødkorn, men tidligere 
var tønde hartkorn en enhed for 
værdien af landbrugs jord (en 
kombination af jordens areal og 
ydeevne). I den lange periode, 
hvor al betaling foregik som 
byttehandel med konkrete 
varer var det nødvendigt med 
et fælles værdimål. Man beslut-
tede sig til at sammenligne alle 
varer med værdien af det så-
kaldte "hårde korn". Hartkorn 
måltes i tønder (ikke at forvek-
sle med tønder land). 1 tønde = 
8 skæpper = 32 fjerdingkar =  
96 album.  
Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem 
til 1903, hvor man vedtog en ny 
skattelovgivning.

Fortsættes næste side

5) Herregårdsslagter var et 
øgenavn for en række spekulan-
ter, som efter landboreformer -
ne og under Englandskrigene 
opkøbte herregårde og udstyk-
kede dem i raskt tempo, solgte 
bøndergodset til fri ejen dom 
ved at sælge fæstegårdene til 
selveje og eventuelt også ud-
parcellere hovedgårdsjorden til 
bondegårde og husmandssteder. 
Blandt de kendte af disse er 
bl.a. Michael Rodewald Gjørup 
(1757-1835).  
Salget vedrører i dette tilfælde 
jord, som konsortiet har tilkøbt 
fra Gettrup Gods.

Groben med matr.nr. 75 på 
matrikelkort fra 1812. 

Foto: Historiske kort på nettet.



ben sammen med aftægtsparret. Med 
madmoder i huset er der ikke længere 
behov for en tjenestepige. Hun er dog 
gravid og føder senere i 1850 sønnen Ole 
Christian Hansen. I 1852 kommer datteren 
Dorthe Marie Hansdatter til.  

Ved folketællingen i 1855 bor ægtepar-
ret på Groben sammen med deres 2 børn 
og aftægtsparret, og med børn i huset er 
der igen blevet behov for en tjeneste-
pige.  

Senere i 1855 fødes sønnen Lars Han-
sen, og i 1857 kommer datteren Johanne  
Hansdatter til. Sidst på året 1858 dør af-
tægtskonen Dorthe Olesdatter.  

Ved folketællingen i 1860 bor ægtepar-
ret Hans Peter Henriksen og Mette Marie 
Larsdatter i Groben med deres nu 4 børn, 
aftægtsmanden og en tjenestepige. Af-
tægtsmanden Henrik Wilhelsen dør senere 
i 1860. I 1865 dør Hans Peter Henriksens 
hustru, Mette Marie Larsdatter.  

Ved folketællingen i 1870 bor enkeman-
den Hans Peter Henriksen på Groben sam-
men med sine 4 børn, og nu er der en 
husholderske i huset. 
 
Om Hans Peter Henriksen i slægtsbogen  
I slægtsbogen Slægten fra Groben, udar-
bejdet af Gudrun R. Christensen i 1943, 
fortæller hun følgende om Hans Peter 
Henriksen: 

Hans Peter [Hans Peter Henriksen, født 
1814 i Groben, død 1883 i Groben] var en 

1841-1844 
Ved skøde af 29. december 1841, tinglæst7) 
29. april 1842, sælger ”Proprietair Nis 
Peter Ahlmann til Hovedgaarden Lang-
holt” et sted til Hans Peter Henriksen. 
Der er tale om ”det Huus med Eiendom-
men sammesteds [Vester Hassing] som 
hans Fader Henrich Wilhelmsen har haft i 
Fæste, staaende for Hartkorn, Ager og 
Eng, 2 Skp i alt”. Der er tale om den ejen-
dom, der ved matriklen af 1844 8) får 
matr. nr. 88.  

Hans Peter Henriksens far, Henrik  
Wilhelmsen, har altså på samme tid 
været både ejer og fæster. Og nu nærmer 
tiden sig efterhånden for, at han lader 
sønnen tage over. Ved skøde af 31. juli 
1844, tinglæst 9. august, overdrager  
Henrik Wilhelmsen sin ejendom til sønnen 
Hans Peter Henriksen. Handlen drejer sig 
om matrikelnumrene 47, 54a og 75. 

 
1845-1876 
Ved folketællingen i 1845 bor Hans Peter 
Henriksen på Groben, sammen med for-
ældrene Henrik Wilhelmsen og Dorthe 
Olesdatter, der i forbindelse med oven-
nævnte handel er kommet på aftægt 9) på 
stedet, samt en tjenestepige. Gården har 
altså ikke været større, end at Hans Peter 
Henriksen kan drive den alene. 

Hans Peter Henriksen gifter sig i 1848 
med Mette Marie Larsdatter, og ved folke-
tællingen i 1850 bor ægteparret på Gro- Side 3 af 12
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Matrikelkort over Vester Has-
sing sogn fra omkring 1899. 

•er hovedparcellen for  
Groben med matr.nr. 75.  

Foto: Historiske kort på nettet. 
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8) Matrikel. Danmark er blevet 
matrikuleret flere gange, såle-
des i 1644 og 1688. De tidlige 
matrikler blev imidlertid ikke 
vedligeholdt med hensyn til  
forandringer i ejendomsforhol-
dene, og efter udskiftningen 
sidst i 1700-tallet var der behov 
for udarbejdelsen af en ny ma-
trikel, og det skete i 1844.  
Med matriklen af 1844, fik vi de 
matrikelnumre, der bruges den 
dag i dag.

7) Tinglæst. I dag bliver et 
skøde udfærdiget af en advokat, 
underskrevet ved denne og  
senere tinglyst i retten.  
Dengang folk ikke nødvendigvis 
kunne læse og skrive, blev  
skødet ført ind i tingbogen af 
tingskriveren i retten, hvorefter 
det blev læst op og underskre-
vet. Et dokument var før Ting-
lysningsloven af 1926 tinglæst, 
når det var oplæst i retten i et 
offentligt retsmøde. 

9) Aftægt er betegnelsen for en 
aftale, hvorefter en ny ejer 
(eller fæster) af en ejendom 
forpligter sig til at underholde 
den tidligere ejer og hans  
ægtefælle, så længe de lever.  

Sådanne aftaler var meget 
udbredte. Det aftalte underhold 
blev oftest fastsat ved en  
aftægtskontrakt, som nærmere 
bestemte ydelsernes art: bolig 
og naturalydelser som føde-
varer og brænde samt tidspunk-
tet for levering. 

Aftægtskontrakten blev som 
oftest tinglyst på ejendommen. 

•



dynge, der blev kartet en sådan aften. De 
fik mellemmad til sædvanlig tid og hen 
på aftenen, når de var færdige, fik de et 
måltid varm mad, så det blev gerne hen 
imod midnat, inden de kom hjem. ”Ja det 
var glade dage”, sluttede den gamle kone 
sin beretning. 

Hans Peter var en troende mand, der 
havde sin faste plads i kirken, som han 
søgte til hver gudstjeneste. Han fulgte 
nøje med i præstens prædiken, og var 
der noget, han ikke fattede, så ventede 
han til kirkegangen var endt, sagde til 
præsten, at dette eller hint forstod han 
ikke, men ønskede at få det klarlagt. Så 
fulgte Hans Peter med præsten ind i præ-
stegården og i studereværelset diskute-
rede de, hvad præsten havde sagt.  

Bølgerne gik højt til tider under en 
sådan diskussion, men altid skiltes de 
som gode venner. Daværende pastor 
Schiøler skal engang have udtalt, at han 
var glad, at hele menigheden ikke var af 
Hans Peters slags, for så var det ikke 
skønt at være præst. Hans Peter kunne jo 
undertiden spørge om noget, som det 
kunne knibe for præsten at svare på. Var 
Hans Peter forhindret i at overvære en 
gudstjeneste, så bestemte han, hvem der 
skulle gå i stedet for, og når denne ud-
valgte kom hjem igen, måtte han ind til 
Hans Peter og nøje forklare præstens 
ord, men ve den arme mand, hvis ikke 
han kunne gøre det tilfredsstillende for 
Hans Peter.  

myndig husbond, en jævn bonde, der var 
mere oplyst end de fleste af hans stand. 
Han passede sine fædres jord, og vågede 
over, at alt blev udført som det skulle. 

Byens bønder så op til ham og søgte 
ham, når de skulle have vejledning eller 
et godt råd. De lange vinteraftner sam-
lede Hans Peter de unge bønderkarle i sin 
stue, hvor han underviste dem i at regne 
eller skrive, thi Hans Peter mestrede de 
to fag bedre end nogen anden. Denne 
færdighed bidrog til, at han blev anset 
for at være ”lærd”, og derfor gik man til 
ham, når der skulle skrives skøder eller 
lignende. 

Hans Peter Henriksen var i alle måder 
en hjemmets mand. Han holdt af ung-
dommen og byens piger var ofte i Groben 
til kartegilde [en sammenkomst, hvor 
landsbyens unge piger hjalp en husmoder 
med kardning, dvs. udredning af uld, og 
bagefter trakteredes].  

Endnu [i 1943] lever en kone på 83 år 
her i byen, som deltog i disse gilder, og 
hun har fortalt til fru Margrethe Nielsen 
[født 1894 i Stae, gift med Jørgen Peter 
Nielsen, Groben, i 1920, død 1978 på Has-
singhave] i Groben om et sådant karte-
gilde: Der var 7-8 piger, der kartede, og 
der blev sunget meget og fortalt histo-
rier. Gamle Hans Peter var med i det 
hele, han sagde ofte til dem: ”Ja, når I 
nu har kartet så og så meget, vil jeg læse 
for jer af en god bog”. Så kom der rigtig 
fart i ”drillingerne”, og det blev en stor 
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Det ældste fotografi som fin-
des af Groben. Stuehuset og 
de ældste udlænger stammer 
fra 1880. 
Gården Groben nævnes første 
gang i Kirkebogen for Vester 
Hassing sogn i 1751. 
De oprindelige bygninger lå 
lidt sydligere på matriklen. 
Foto: Hals Arkiv, B13985.
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1877/1878 
Ved skøde af 11. december 1877, tinglæst 
11. januar 1878, sælger Hans Peter  
Henriksen gården til svigersønnen Jørgen 
Peter Poulsen, der i 1876 var blevet gift 
med hans datter, Dorthe Marie Hansdat-
ter. Herefter er det Hans Peter Henriksens 
tur til at komme på aftægt.  

Vi får i ovennævnte skøde en oversigt 
over ejendommens matrikelnumre og 
hartkorn: ”M. N. 75 af Westerhassing for 
Hartk: 2 Skp 0 Fdk 2¼ Alb .. M. N. 47 af 
Westerhassing for Hartk: 3 Skp 3 Fdk  
¾ Alb .. M. N. 54a af Westerhassing for 
Hartk: 4 Skp 0 Fdk ½ Alb .. herunder 
hører Andele i M. N. 136, 137 og 140 ..  
M. N. 88a af Westerhassing for Hartk:  
0 Skp 3 Fdk 2¾ Alb .. M. N. 11b af Wester-
hassing for Hartk: 2 Skp 2 Fdk 2¼ Alb .. 
M. N. 11e af Westerhassing for Hartk:  
0 Skp 0 Fdk ¼ Alb .. M. N. 92b af Wester-
hassing for Hartk: 0 Skp 3 Fdk 2¼ Alb .. 
herunder høre Andele i M. N. 141 .. M. N. 
93b af Westerhassing for Hartk: 0 Skp  
0 Fdk ½ Alb .. tilsammen Hartk 1 Td 6 Skp 
2 Fdk 2½ Alb”. 

Ægteparret Dorthe Marie Hansdatter og 
Hans Peter Henriksen havde fået datteren 
Jensine Kirstine Poulsen i 1877, og ved 
folketælling i 1880 bor familien på Gro-
ben sammen med aftægtsmanden Hans 
Peter Henriksen og en tjenestepige. 

Ifølge offentlige registre stammer den 
nuværende gård (stuehus og udhus) fra 
1850. For de ældre huse er disse oplysnin-

ger dog tit usikre. Formentlig er årstallet 
1880, som Knud Jørgensen angiver i sin 
bog Et strejftog gennem det gamle Ve-
ster Hassing, mere korrekt. Han fortæl-
ler nemlig følgende: 

Det ældste Groben lå et stykke sydli-
gere end den nye gård, der blev bygget 
omkring 1880 af den daværende ejer, Jør-
gen Peter Poulsen. Det nye Groben kom 
til at ligge op mod amtsvejen fra Nørre-
sundby til Hals, som omkring 1850 blev 
anlagt gennem Vester Hassing. 

Årstallet 1880 stemmer også overens 
med, at Gudrun R. Christensen i tidligere 
nævnte slægtsbog fortæller, at den nye 
gård er bygget af Dorthe Marie Hansdatter 
og Hans Peter Henriksen. Og om dette ny-
byggeri fortæller hun følgende: 

Dorthes gamle fader, Hans Peter Hen-
riksen, var da levende og flyttede med 
dem til det nye hjem, men han rystede 
på hovedet og sagde ”Det kan aldrig gå, 
lille børn, det er alt for flot, hjemme var 
vi vant til bræddeloft og stengulv – eller 
lergulv – og nu laver I bræddegulv og 
stenloft”. De fik gibset loft i én stue, 
som blev deres soveværelse og stadsstue, 
når der kom fremmede, sådan var jo  
datidens skik.  

Senere i 1880 får parret Dorthe Marie 
Hansdatter og Jørgen Peter Poulsen søn-
nen Poul Poulsen, i 1883 sønnen Hans 
Peter Poulsen, i 1888 sønnen Lars Poulsen 
og i 1889 sønnen Jens Poulsen (han dør 
samme år, kun 2 måneder gammel). 

Fortsættes næste side

Luftfoto af Groben fra  
omkring 1950. 
Gården lå i den vestlige  
udkant af byen, og blev  
derfor ikke udflyttet ved  
udskiftningen af Vester  
Hassing i 1800. 
Foto: Sylvester Jensen, Hals Arkiv 
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Jørgen Peter Poulsen dør på Groben den 
14. december 1889, 47 år gammel. 

Ved folketællingen i 1890 bor enken, 
Dorthea Marie Hansdatter (eller Dorthe 
Marie Hansen, som hun efterhånden kal-
des), på Groben sammen med sine 4 børn, 
tjenestekarlen Peder Christian Nielsen, 
som bestyrede ejendommen, og en tjene-
stepige.  

 
1890 
25. juli 1890 får Jørgen Peter Poulsens 
enke, Dorthe Marie Hansen, adkomsten 10) 
til Groben ved fremvisning af skifterets -
attest i tinglysningsretten. Samme dag får 
Peder Christian Nielsen adkomsten 11) til 
Groben ved fremvisning af vielsesattest. 
Dorthe Marie Hansen og Peder Christian 
Nielsen var blevet gift den 20. maj 1890. 

Ægteparret Peder Christian Nielsen og 
Dorthe Marie Hansen får sønnen Jørgen 
Peter Nielsen i 1894. Ved folketællingen i 
1901 bor ægteparret på Groben sammen 
med hendes datter Jensine og deres fæl-
les søn, en tjenestekarl og en tjeneste-
pige. Det samme er tilfældet ved folke - 
tællingen i 1906, dog er der nu kun en 
tjenestepige på gården.   

Ved folketællingen i 1911 bor ægtepar-
ret, sønnen Jørgen Peter Nielsen og en 
tjenestepige på Groben.  

Det samme er tilfældet ved folketællin-
gen i 1916; sønnen kaldes nu ved sit mel-
lemnavn Peter. 

Om ægteparret Peder Christian Nielsen, 
i daglig tale kaldet Christian Groben, og 
Dorthe Marie Hansen fortæller Gudrun R. 
Christensen i tidligere nævnte slægtsbog 
følgende: 

Var Christian flittig ude, var Dorthe 
det også inde, i høj grad. Folk sagde, hun 
var gammeldags, ja, måske, men hun 
havde fra barnsben af været opdraget til 
flid og nøjsomhed. Hendes fader, den 
gamle Hans Peter Henriksen, sagde så tit 
til hende og de andre børn: ”Vi skal først 
se efter det nødvendige, siden det nyt-
tige”. Der skulle jo kartes, spindes og 
væves, og hun opnåede et par gange at få 
1. præmie for sit fine spind. 

 
1920 
Ved skøde af 19. oktober 1920, tinglæst 
21. oktober, sælger Peder Christian Niel-
sen gården Groben til sin søn Jørgen Peter 
Nielsen. De fleste landbrugsejendomme  Side 6 af 12
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11) Hustruens økonomiske  
stilling. Kvindens stilling gen-
nem tiderne som berettiget 
eller forpligtet kan udledes af 
den lovgivning, som afspejler 
familiernes og slægternes for-
hold. De europæiske retssyste-
mer har siden antikken fast - 
holdt, at en hustru var under-
lagt mandens værgemål i  
økonomiske og processuelle  
forhold. Enker var derimod ofte 
stillet meget lig mænd i  
formueretlig henseende.  
Dette gjaldt også i Danmark. 
Ugifte kvinder opnåede allerede 
i 1857 ligestilling med mænd 
vedrørende økonomisk råderet, 
arv og adgang til næringsud-
øvelse, mens en gift kvinde 
først i 1925 opnåede fuld  
ligestilling med sin ægtemand. 
Derfor kan ægtemanden Peder 
Christian Nielsen med forevis-
ning af vielsesattesten overtage 
adkomsten af ejendommen.

10) Adkomst bruges i betydnin-
gen ”besiddelse af en rettighed 
til noget”. Et dokument, som 
fastslår en adkomst, fx et skøde 
på en fast ejendom, kaldes et 
adkomstdokument. Dette kan 
være en skifteretsattest eller 
et skøde.

Grobens ejere Dorthea Nielsen (født 1852 i Groben, død 1936) og Peder Christian Nielsen (født 
1858, død 1934), de blev gift 20. maj 1890. Desuden deres søn Jørgen Peter Nielsen og hans  
hustru Margrethe Nielsen samt andre familiemedlemmer. 

Bagest fra venstre Anton Jungersen, Laura Poulsen, Poul Poulsen, Margrethe Nielsen, Jørgen 
Peter Nielsen, Hans Peter Poulsen. Forrest fra venstre Jensine Jungersen, Dorthea (kaldet 
Dorthe) og Peder Christian Nielsen og Hanne Poulsen. Foto: Karner, Aalborg, taget omkring 1915-20. 



er under konstant forandring, og dette 
gælder også Groben, der ved overtagelsen 
består af matrikelnumrene 88a, 47c, 47d, 
54a, 75a, 11b, 11e, 92b, 70c og 100a, og 
der er stadig andel i matrikelnumrene 
136, 137, 140 og 141. På trods af at hart-
korn i 1903 var ophørt med at være skat-
tegrundlag, blev dette stadig anført i 
skødet. 

I forbindelse med handlen kom købe-
rens forældre, Dorthea Marie og Peder 
Christian Nielsen, på aftægt.  

Aftægtsforpligtelsen får sit eget punkt i 
skødet, og i dette forpligter køberen sig 
til ”at levere os eller den længstlevende 
af os 2 potter sød uforfalsket ren og vel-
siet Komælk dagligt, og 2 Potter Kærn-
mælk hver Onsdag samt at hjemkøre 6 

læs Tørv og et læs Brænde hvert Aar til 
vor nye Bopæl”. Peder Christian Nielsen 
dør i 1934 og Dorthea Marie Nielsen i 
1936, hvorefter hæftelsen ophører. 

Om nævnte aftægt fortæller Gudrun R. 
Christensen i tidligere nævnte slægtsbog 
følgende: 

Da sønnen overtog gården, flyttede 
Dorthe og Christian ind ved siden af i et 
lille hus, som de havde fået bygget på et 
hjørne af Grobens jord. Det kneb lidt for 
Dorthe at flytte. Det var første gang, hun 
skulle fra sit barndomshjem, havde aldrig 
været ude at tjene og var kun 17 år, da 
hun blev husbestyrerinde for sin Fader, 
der da havde været enkemand i nogle år. 
Ikke så underligt da, om hun følte sig 
stærkt knyttet til hjemmet, og hun ud-
talte engang: ”Der er ingen steder så 
skønt som i Groben”. Jeg [hendes sviger-
datter Margrethe Nielsen; se nedenfor] 
kunne dårligt give hende ret dengang, 
men som tiden går, og år føjer sig til år, 
bliver det vel med en anden én ligeså. 

Dorthe og Christian fik en god og fred-
fyldt alderdom uden bekymringer for det 
daglige brød. Gæstfriheden havde altid 
været i højsædet, mens de boede i Gro-
ben, og flyttede med til det nye hjem.  

Kort efter overtagelsen, den 29. okto-
ber 1920, gifter Jørgen Peter Nielsen sig 
med Martine Margrethe Mortensen Krogh. 
Ved folketællingen i 1921 bor dette ægte-
par på Groben sammen med hans foræl-
dre, ovenfor nævnte aftægtspar. 

Fortsættes næste side
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I forbindelse med en moder-
nisering af Grobens stuehus i 
1935-1936 blev stråtaget  
erstattet med tegl og huset 
forsynet med en bred kvist og 
veranda. 
Til højre ses aftægtshuset, 
som Peter Nielsen lod bygge 
til sine forældre, da han 
købte Groben af dem i 1920. 
Foto: Hals Arkiv, B13984

Gårdejerparret  
Margrethe   

og Peter Nielsen. 
Foto: Karner, Aalborg, 

Hals Arkiv.



I 1923 får Margrethe og Peter Nielsen 
datteren Elna Dorthea Nielsen. Ved folke-
tællingen i 1925 bor parret, deres datter, 
hendes søn før ægteskabet (Carl Morten 
Krogh) og en tjenestepige på Groben. Af-
tægtsparret bor i egen husstand umiddel-
bart ved siden af Groben. 

I 1926 får Margrethe og Peter Nielsen 
datteren Bodil Christine Nielsen, og i 1929 

får de datteren Anna Elisabeth Nielsen.  
Ved folketællingen i 1930 bor parret på 

Groben med deres 4 børn, stadig som 
nabo til aftægtsparret.  

Ved folketællingen i 1940 bor parret på 
Groben sammen med døtrene Bodil og 
Anna. 

 
Fra slægtsbogen... 
Om ægteparret Margrethe og Peter Niel-
sen fortæller Gudrun R. Christensen i tid-
ligere nævnte slægtsbog følgende: 

Som årene går, skifter tiderne og der-
med sæd og skik. Mange steder på de 
gamle gårde kastede man brutalt det 
gamle overbord og lod det nye dominere, 
hvilket ikke altid var heldigt. Anderledes 
blev det i Groben. Ganske vist holdt de 
nye fremskridt også deres indtog der, 
men Margrethe og Peter valgte de lødig-
ste deraf, og det der kunne forenes med 
det gamle, og derved dannede de netop 
det præg af gammel, dansk bondekultur, 
der burde findes i enhver bondegård, 
men sjældent er der. 

I dette hjem er opvokset 3 døtre, som 
får lov at bestille noget. I stue og køkken 
er de oplærte til husgerning under deres 
moders dygtige ledelse, men også i mark 
og stald har de måttet tage fat, og her er 
de under deres faders kommando. Pige-
børnene malker, trækker køerne ud og 
hjem fra marken, rider hestene til vands, 
kører rivemaskine i høstens tid, luger 
roer og meget andet. Ja, de får lov at 
tage fat, og man ser dem altid med glade 
smil, her er ingen sure miner. Det havde  Side 8 af 12
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Groben 1952.  
Gouache i sort/hvid udført af 
gårdmaleren Skryds-Peter, 
J.P. Pedersen fra Ulsted. 
Foto: Asbjørn Thomsen/Hals Arkiv

De tre Groben-døtre Elna,  
Bodil og Anna fotograferet 
1935-36 i deres nye kjoler. 
Foto: Hals Arkiv, B13981
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sikkert heller ikke hjulpet dem noget – 
men der er en egen rankhed over dem, og 
der er stolthed over, at de kan hjælpe 
forældrene. Det skal nok kendes på dem, 
når de får deres eget hjem, at de er 
vante til at arbejde, og den mand der 
vælger sig en pige fra Groben til kone, 
bliver ikke narret. 

Hjemmet har altid været kendt for sin 
store gæstfrihed, og dette har Margrethe 
og Peter fortsat med. En af byens unge 

sagde for nogle år siden til mig: ”Nu kom-
mer jeg så meget ud, men Groben er det 
bedste sted, jeg ved, for der føler jeg, at 
det ”Velkommen” Margrethe og Peter 
byder mig, er velment. Og som vi morer 
os der, når vi er flere samlet, vi leger ude 
på Toften, og der går lige i et sus, når vi 
løber om kap i ”To mand frem for en 
enke”. Når vi så er trætte af legen, går vi 
om i haven og placerer os der, og så syn-
ger vi alle de sange, vi kan”. 

I 1935-1936 blev stuehuset på 
Groben ombygget - bl.a. blev 

stråtaget erstattet med et 
tegltag og huset forsynet med 

en bred kvist og veranda.  
 Foto: Hals Arkiv, B13987.

 Kvinderne på Groben travlt  
beskæftiget med at høste  
sæsonens første kartofler. 

Omkring 1935-1940. 
 Foto: Hals Arkiv, B13988.

Sølvbrudeparret Margrethe  
og Peter Nielsen under  
æresporten i 1945 ved  
indkørslen til gårdspladsen. 
Samme år var det også 25 år 
siden Peter Nielsen købte  
gården af sine forældre.  
 Foto: Hals Arkiv, B13991.
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Fodboldspil på Grobens jord 
Knud Jørgensen fortæller følgende om 
brugen af Grobens jorder til fodboldba-
ner: 

Det var også på Grobens jord (Lærkevej 
kvarteret), at Vester Hassing Gymnastik-
forening i årene 1926 til 1938 havde 
deres fodboldbane, en græsmark der var 
lejet af Peter Nielsen Groben. Første års 
leje var 75 kr., og så skulle Peter Nielsen 
have ret til at lade sine får græsse på 
banen, når der ikke blev spillet fodbold. 
Banen havde ingen fast plads, men flyt-

tede rundt på marken afhængig af, hvor 
Peter Nielsen dette år havde græsmark.  

Groben angives i Peter Nielsen ejertid 
at være på 25 tønder land. 

 
1964 
I 1964 dør Jørgen Peter Nielsen (Peter i 
Groben). Allerede da er man begyndt at 
sælge jord fra til parcelhusgrunde. Først 
med kommunalreformen i 1970, hvor Hals 
Kommune opstod, fik man egentlige gade-
navne. Indtil da var adressen på de nye 
udstykninger ”Grobens Mark”. 

Vester Hassing Gymnastik- 
forening spillede fodbold på 
Grobens græsmarker 
fra 1926 til 1938. 
Foto: Hals Arkiv, B14085.

Peter og Margrethe Nielsen  
med Nilsigne, Margrethes  

højskolekammerat, i jumbe 
foran naboejendommen på 

den nordlige side af Halsvej. 
Niels tilkøbte i 1930’erne 
ejendommen, som sønnen  

Carl Morten Krogh siden  
flyttede ind på.  

Foto: Hals Arkiv, B13989. 

Elna Dorthea trækker et af 
Grobens får hjem. 
Foto: Hals Arkiv, B13982.
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1972 
Ved skøde, tinglyst 27. januar 1972, sæl-
ger enken Margrethe Nielsen ejendommen 
Groben til ejendomshandler Gunnar Niel-
sen i Vodskov. Ejendomshandleren fjerner 
herefter avlsbygningerne og påbegynder 
udstykning af jorden til byggegrunde. 

Foruden Groben-området er Rørsanger 
og Lærkevej kvartererne vestligere i byen 
opført på jord, som tidligere har hørt til 
Grobens jorder. 

 

Groben fotograferet fra syd i 
foråret 2020.  
Foto: Klem Thomsen

1978 
Ved skøde, tinglæst 27. januar 1978, 
overtager Søren Winther Sørensen parcel-
len med matr. nr. 75a. Fra at være en 
gård med landbrugsjord er matr. nr. 75a 
nu blevet en parcelhusgrund på 1.068 m2. 
Det er på denne parcel, at stuehuset til 
Groben fra omkring 1880 stadig er belig-
gende. 
 
1996 
Ved skøde, tinglyst 23. december 1996, 
overtager de nuværende ejere, Lone 
Levin Mortensen og Allan Larsen, den for-
henværende landbrugsejendom Groben, 
med nuværende adresse Groben 18.  

Selv om stedet, som parret nu har ejet 
i 24 år, i dag er en parcelhusgrund, 
emmer stedet dog stadig af historie, dels 
med et gammelt hus, og dels med en lang 
historisk fortælling om, hvorledes gården 
Groben – og byen Vester Hassing - har æn-
dret sig i takt med tiderne.  

  
Elna Dorthea er på besøg  
hos forældrene Peter og  

Magrethe Nielsens. Hun er  
fotograferet foran hoved -

døren til Groben i 1945  
sammen med sønnerne  

Jørgen Peter (født i 1943)  
og Per (født i 1944).   

Foto: Hals Arkiv, B13992.
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Groben fotograferet i foråret 
2020.  
Foto: Klem Thomsen
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