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Krogaarden i Vester Hassing ligger i dag 
på Halsvej 289, men frem til 1930’erne lå 
den inde i byen og var markant til stede 
omkring nutidens Springvandsplads.  
Da gården blev flyttet øst for byen, havde 
den ligget små 200 år midt i byen, da den 
formodes at være blevet oprettet om-
kring 1740. Som navnet siger hører der 
kro til gården, og gården var tidligere 
kongelig privilegeret kro 1). Netop driften 
af kroen var sandsynligvis årsagen til, at 
Krogaarden ved udskiftningen 2) ikke blev 
flyttet uden for byen. 

Ophavsmanden til Krogaarden er for-
modentlig købmanden 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 

2) Udskiftningen betegner om-
fordelingen af landbrugsjorden 
under Landboreformerne fra 
1700 til 1850. Landbrugsejen-
domme flyttede mange steder 
fra landsbyerne ud på de nye 
marker. Udskiftningen hang 
sammen med ændringen fra 
fællesdrift til bøndernes ansvar 
for dyrkningen af deres egen 
jord. Mange steder skete ud-
skiftningen ved en blokudskift-
ning, hvor hver gård fik et så 
firkantet areal som muligt.  
I Vester Hassing fandt udskift-
ningen sted i år 1800.

3) Hartkorn betyder egentlig 
"hårdt korn", altså brødkorn, 
men tidligere var tønde hart-
korn en enhed for værdien af 
landbrugsjord (en kombination 
af jordens areal og ydeevne).  
I den lange periode, hvor al be-
taling foregik som byttehandel 
med konkrete varer var det 
nødvendigt med et fælles vær-
dimål. Man vedtog at sammen-
ligne alle varer med værdien af 
det såkaldte "hårde korn" eller 
hartkorn. Hartkorn måltes i tøn-
der (ikke at forveksle med tøn-
der land). 1 tønde = 8 skæpper 
= 32 fjerdingkar = 96 album. På matrikelkortet over Vester Hassing by  

fra 1858 har •Krogaarden fået  
matrikel nr. 25.

På matrikelkortet over  
Vester Hassing by fra 1812 har  

•Krogaardens to parceller  
matr. nr. 43. 

Nederst midtfor viser 
 matr. nr. 44 beliggenheden af  

•byens første skolebygning.

l
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Kromand, som havde fået kroprivilegium 
den 15. juni 1742. Krogaarden var hermed 
en realitet. Der havde dog i mange år før 
for dette været kro i Vester Hassing. 

I 1757 solgte Stefan Brøndlund gården 
til Christen Bleggraf. Den gik i arv til den-
nes søn, Peder Martinus Bleggraf, som i 
1793 afhændede den til Thomas Fanøe fra 
Hovgaards Mølle. Ved folketællingen i 
1801 er Thomas Fanøe at finde som ”jord-
bruger og kroemand” på Krogaarden. 

Ved folketællingen i 1834 er Thomas 
Borre (Baare) ”gaardmand og kromand” 
på stedet, hvor ordet kromand dog er 
streget over. 

 
1835 
Ved skøde af 25. juni 1835, tinglæst 18. 
december, overdrages ejendommen fra 
Thomas Baare (Borre), ”forhen boende i 
W. Hassing nu bosat i Engen i Elling Sogn”, 
til Morten Olesen fra Egholm. Gårdens 
hartkorn 3) angives at være på 7 tønder 1 
fjerdingkar.  

Ved de følgende folketællinger, i 1840, 
1845, 1850 og 1855 bor Morten Olsen og 
hustruen Ane Kirstine Jensdatter på ste-
det. Mortens Olsens erhverv nævnes lidt 
forskelligt, i 1840 er han ”privilligeret 
kromand”, i 1845 og 1850 ”gaardmand og 
kromand” og i 1850 kun ”gaardmand”. 

1) Kongeligt privilegerede lan -
de vejskroer opstod da kongen 
ville sikre de rejsende overnat-
ning og et billigt måltid under 
rejsen. Privilegiet – tilladelse til 
på visse vilkår at holde kro blev 
udstedt til en bestemt person, 
og gik ikke i arv. Hver ny kro-
vært skulle ansøge om at få pri-
vilegiet fornyet og indehaveren 
skulle betale en årlig afgift til 
statskassen. Privilegiet gav ikke 
ret eller pligt til at opsætte en 
kongekrone på kroen. En privi-
legeret kro var kun til brug for 
de rejsende, og den lokale be-
folkning måtte ikke komme der. 
Med lov om beværtning og 
gæstgiveri samt om handel med 
stærke drikke af 10. maj 1912 
indførtes et bevillingssystem, 
og systemet med kgl. privilege-
rede kroer forsvandt dermed.
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Kirstine Jensen”.  
Krogaarden bestod på dette tidspunkt 

af matriklerne 25, 20a og 20d. Jens Mor-
tensen blev boende på stedet, men der 
blev ikke tinglyst nogen aftægtskontrakt. 

Ved folketællingen i 1880 bor Carl J. A. 
Ottosen på ejendommen sammen med sin 
hustru Marie Kirstine, født Jensdatter. 
Ejerens svigerfar, enkemanden Jens Mor-
tensen, bor der også, og han betegnes 
som ”kapitalist”. Parret har endnu ingen 
børn, men af tjenestefolk bor der hele 8. 
Carl Ottosen benævnes ”gaardeier”. 

Ved folketællingen i 1890 bor parret 
stadig på ejendommen, mens Jens Mor-
tensen nu ikke er der længere. De har 
fået 2 sønner: Otto Larsen Ottosen og 
Jens Mortensen Ottosen. Af tjenestefolk 
er der nu 10. Carl Ottosen benævnes 
”Landmand og Gjæstgiver”. 

 
1901 
Ved folketællingen i 1901 har parret fået 
en datter, mens sønnen Jens Mortensen 
Ottosen er død, så de bor nu på stedet 
med datteren Ane Mette Jensine Otilie 
Ottosen og sønnen Otto Larsen Ottosen, 
samt 10 tjenestefolk. Carl Ottosens er-
hverv er ”Landbrug og Gjæstgiveri”.  

Ved folketællingen i 1906 er sønnen 
Otto Larsen Ottosen flyttet hjemmefra, 
så parret bor nu på stedet sammen med 
datteren Ane Mette Jensine Otilie Otto-
sen, 10 tjenestefolk og 1 logerende. Carl 
Ottosens erhverv er ”Kroejer”. Sønnen 
Otto Larsen Ottosen overtog senere går-
den Nordkjær i Biersted sogn, hvor han 
døde af den spanske syge i 1918. Også ved 
de næstkommende 2 folketællinger, i 
1911 og 1916, er der logerende på stedet, 
i 1916 er der tale om 3 elektrikere. 

Desuden bor deres 2 sønner, Ole Peter 
Mortensen og Jens Mortensen, på ejen-
dommen, i 1855 dog ikke Ole Peter Mor-
tensen. Antallet af tjenestefolk varierer 
fra 3 til 5, og i 1845 bor Mortens Olsens 
mor også på stedet. Morten Olsen kom fra 
Egholm, som hø rer til Vor Frue landsogn, 
mens Ane Kirsti ne Jensdatter kom fra 
Hvorup sogn. Begge sønnerne er født i Ve-
ster Hassing sogn. 

 
1857  
Ved skøde af 24. marts 1857, tinglæst 3. 
april, overdrages Krogaarden fra Morten 
Olsen til dennes søn, Jens Mortensen. 
Samtidig kom Morten Olsen på aftægt 4) 
på stedet.  

Ved folketællingen i 1860 bor Jens Mor-
tensen på gården sammen med sin kone 
Ane Larsdatter og parrets 2-årige datter 
Marie Christine Jensen. Desuden bor  
Mortens Olsens fader og 7 tjenestefolk på 
ejendommen.  

Ved folketællingen i 1870 er Jens Mor-
tensen blevet enke. Foruden ham beboes 
stedet kun af 7 tjenestefolk, så faderen 
må være død, og datteren er formodent-
lig placeret ved noget familie. Jens Mor-
tensen er født i Vester Hassing sogn, mens 
Ane Larsdatter kom fra Lillevorde sogn. 
Datteren er født i Vester Hassing sogn.  

 
1879 
Ved skøde af 26. september 1879, ting-
læst 10. oktober, overdrages Krogaarden 
fra Jens Mortensen til Carl Jens Arenstorff 
Ottosen af Holt. Sælgeren ville dog sikre 
sig, at gården forblev i slægtens eje, for i 
skødet står, at handlen er ”under forud-
sætning af at denne [køberen] tiltræder 
Ægteskab med min eneste Datter, Marie  Side 2 af 9

Kroejerparret Marie og Carl 
Ottosen fejrer sølvbryllup 
den 30. september 1904. 
Gæsterne og musikerne er 
samlet foran Krogaardens 
pyntede facade. Fotograf er  
Albert Andersen, Gandrup St. 
Foto: Hals Arkiv 

Hals Arkiv

4) 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 æg-
tefælle, så længe de lever.  
Sådanne aftaler var meget ud-
bredte.  

Det aftalte underhold blev  
oftest fastsat ved en aftægts-
kontrakt, som nærmere be-
stemte ydelsernes art: bolig og 
naturalydelser som fødevarer 
og brænde samt tidspunktet for 
levering. Aftægtskontrakten blev 
oftest tinglyst på ejendommen. 

Hestedyrskue ved Krogaarden 
i 1897. 
Foto: Hals Arkiv 
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med de 100 tønder land, med sortbroget 
kvægbesætning og svin. Da gården lå 
midt i byen var jorden temmelig spredt, 
hvilket var en stor ulempe, men sådan 
var det.” 

Om selve driften af Krogaarden fortæl-
ler samme: ”Far var ikke særlig kvæg- 
interesseret, men mere for planteavl. 
Han begyndte med frøavl af runkelroefrø 
og hvidkløver. Sidst i 20’erne også kar- 
toffelavl, især spise - og læggekartoffel -
avl. På en eller anden måde kom far i 
forbindelse med Edvard Hansen, Kalvebo-
høj fra Amager, og der udviklede sig 
meget hurtigt et godt samarbejde mel-
lem dem. Der blev startet med kartoffel-
sorten Mausel, senere Bintje. Med faglig 
hjælp fra Thøger Frederiksen, Sprit- 
fabrikkernes forsøgsgård "Frederikshøj" 
og konsulent Andersen Lyngvad i Landbo-
foreningen kom der godt gang i avlen. 
Mellem 1/4 og 1/3 af jorden blev lagt 
med kartofler. 

Ved folketællingen i 1921 bor der på 
Krogaarden foruden Carl Ottosen, hustru 
og 7 tjenestefolk også datteren Ane Mette 
Ottosen og Marcus Kaasgaard, som kom-
mer fra Lemvig.  

Senere samme år, den 22. marts, bliver 
datteren Ane Mette Ottosen gift med 
nævnte Marcus Kaasgaard. Carl Ottosen 
er nu kun ”landmand”. Årsagen til dette 
er, at kroen blev nedlagt i 1919. Samme 
år blev den nuværende Vester Hassing Kro 
bygget.  

 
1921 
Ved skøde af 30. april 1921, tinglæst 13. 
maj, overdrages Krogaarden fra Carl Otto-
sen til hans svigersøn Marcus Kaasgaard. 
Nu var det Carl Ottosens tur til at komme 
på aftægt på stedet. 

Om dette ejerskifte skriver Magnus  
Kaasgaard, søn af Ane Mette og Marcus 
Kaasgaard, i sine erindringer: ”Efter gif-
termålet overtog far og mor Krogaarden 
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Krodammen lå indtil 1919 syd 
for Krogaardens stuehus. 
Byen har fået elektricitet, så 
fotografiet er taget mellem 
1908 og 1919. 
Foto: Hals Arkiv

Carl Jens A. Ottosen, kroejer 
fra 1879. Foto fra først i 
1920’erne. Foto: Hals Arkiv

Marie (Kristine) Ottosen foto-
graferet i først i 1920’erne.  
Foto: Hals Arkiv

Marcus Kaasgaard udviklede 
et kartoffelsorterings-anlæg, 

som blev præsenteret på  
Nordjyske Udstilling i 1933. 

Foto fra 1940’erne. 
Foto: Hals Arkiv
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1933 
Søndag den 9. juli 1933 nedbrændte de 
store avlsbygninger til Krogaarden. Stue-
huset blev kun reddet på grund af, at 
vejen til Øster Hassing lå mellem avlsbyg-
ningerne og stuehuset. 

Igen får Magnus Kaasgaard lov at for-
tælle: ”Den 9. juli 1933 brænder alle ud-
bygninger som følge af børns leg med ild. 
Det gav anledning til store forandringer. 
Høsten stod for døren og kartoffeloptag-
ningen nærmede sig - og ingen bygninger. 
Far og mor blev hurtigt enige om, at går-
den skulle flyttes udenfor byen. På den 
mark, der var udset, var der kartofler, så 
der blev sat gang i optagningen.  

Far fik kontakt til arkitekt Færch i 
Hjørring, som var i gang med tilsvarende 
opgave på gården "Nejsig”, der også lige 
var brændt. Nu kom fars fortid som  
tømrer ham til gode. Jeg var selv "pinde- 
slæber" for arkitekten og landmåler, da 

Krogaarden kom hurtigt til at levere 
alt læggemateriale af sorten Bintje til 
Amager, blandt andet fordi klimaet i 
Vendsyssel var bedre til at styre udenom 
virussygdommene. Det var en stor fordel 
at alle størrelser af knoldene gik til  
Amager. I løbet af efteråret 28-38 mm 
som læggekartofler og fra 38 mm og op 
som spisekartofler.  

Far (Marcus Kaasgaard) lavede kartof-
felsortereren og udviklede den efterhån-
den til motorkraft med sortererbord.” 

1923 får Ane Mette og Marcus sønnen 
Carl Otto, i 1925 sønnen Magnus, i 1927 
datteren Marie og i 1929 sønnen Ole.  
Ved folketællingen i 1930 er Marcus Kaas-
gaard og hustruen Ane Mette at finde på 
Krogaarden sammen med deres 4 børn. 
Der er nu kun 3 tjenestepiger. At tjene-
steholdet tidligere var større fortæller, 
 at drift af en kro kræver mange hænder. 
Desuden bor Carl Ottosen på stedet. 
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Niels Thomas Jensen kaldet  
“Niels i Stalden” passede  
Krogaardens Rejsestald.  
Han købte i 1923 det lille hus, 
der lå nord for Krogaarden.  
Foto: Hals Arkiv

Kaffeselskab i Krogaardens 
veranda sidst i 1920’erne. 
“Træ-Wolle”, tømrer Ole  
Christensen, fra Stae købte  
i 1938 Krogaardens stuehus  
til nedrivning og verandaen 
blev flyttet til Bisnap som 
sommerhus. 
Foto: Hals Arkiv

Krogaardens avlsbygninger 
brændte den 9. juli 1933. 

Foto: Hals Arkiv
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grunden skulle sættes af. Så blev der 
lavet aftale med murermester Marius 
Hansen, Gandrup, til at opføre staldlæn-
gen og med murermester Hald, Vester 
Hassing, til vestsiden, med fodermester-
lejlighed og karlekamre. Der var en hidtil 
uset stor aktivitet, men med en fanta-
stisk god planlægning, og det resulterede 
i at køerne kom i stald til november.  

Bygningen af laden deltes de to murer-
mestre om. Carl Otto, der senere blev 
uddannet ingeniør, har gennem tiderne 
gjort meget for at finde ud af hvor på 
bygningen de mødtes og fandt stedet 
mange år senere. Der var en forskydning 
på 2 mm! Der blev også bygget en kartof-
felkælder til knap 900 tdr. Den var frost-
fri, det var ret ualmindeligt dengang. 

Stuehuset måtte vente, men blev byg-
get sommeren 1934. Vi flyttede ind i sep-

tember - oktober 1934. Bedstefar, som da 
var 84 år gammel og meget svag, kom 
med til den ny Krogaard, men døde 3 må-
neder efter.  

Mange må givetvis have rystet på hove-
det, når de så det store byggeri, på en 
helt bar mark. Men det gik!” 

Branden betød markante ændringer i 
bybilledet. Om dette fortæller Knud Jør-
gensen i 1996: ”På de gamle avlsbygnin-
gers plads blev der i 1934 opført flere 
store bygninger. Bl.a. slager Chr. Larsens 
store hjørneejendom, hvor der foruden 
beboelse og slagterforretning også var en 
tricotageforretning.  

Urmager Johs. Hassinggård opførte en 
anden stor ejendom med urmagerforret-
ning. Johs. Hassinggård havde før haft ur-
magerforretning i Halsvej 260. 
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Den gamle Krogaards  
avlsbygninger brændte i juli 
1933 og allerede i november 
stod de nye bygninger klar,  
så kvæget kunne komme i 
stald for vinteren. 
Foto: Hals Arkiv

Seks af Krogaardens ansatte 
foran den nye lade fra 1933, 
fotograferet foråret 1934. 
Nummer 3 fra venstre er 
Randrup Svenning og den 4. 
er Harry Sørensen. 
Foto: Hals Arkiv

Krogaardens nye stuehus  
på over 400 m2 blev bygget 

 i løbet af 1934.  
Familien Kaasgaard med  

bedstefar Carl Ottosen  
flyttede ind i oktober. 

Foto: Hals Arkiv
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Smedemester Niels Jensen byggede sin 
store smedeforretning. Hans gamle sme-
die har ligget på hjørnet af Kildevej og 
Kirkevej. Ingen ad disse forretninger eksi-
sterer mere.  

Desuden opførte Sparekassen for Vester 
og Øster Hassing sin egen bygning. Indtil 
da var alle sparekasseforretninger fore-
gået fra formandens bopæl.”  

Også dette bybillede er nu ændret, 
men det kan fortælles at en stribe parcel-
ler på vestsiden af Springvandspladsen og 
på nordsiden af Halsvej ligger på Krogaar-
dens tidligere jorder. 

Det gamle stuehus til Krogaarden, som 
ikke blev ramt af branden, blev først 
revet ned i 1938. På stuehusets plads, 
som herefter i mange år lå øde hen, blev 
den nye Vester Hassing Brugsforening byg-
get i 1952 (i dag adressen Springvands-
pladsen 2, matrikel 25aa). 

 
1958 
I 1958 overtog sønnen Magnus Kaasgaard 
Krogaarden, som nu lå på Halsvej 289. 
Også her vil det være på sin plads at lade 
Magnus Kaasgaard, der den 4. september 

1954 var blevet gift med Kirsten i Magleby 
Kirke, selv fortælle: ”I foråret 1958 var vi 
hjemme ved far og mor på Krogaarden. 
Far og jeg kørte en marktur som sædvan-
lig, men på hjemturen sagde far pludselig 
at han havde indgivet gården til en ejen-
domsmægler; min bror Ole og Karen 
Marie var ikke interesseret i at overtage 
alligevel. De var lige blevet gift og alt 
var arrangeret med lejlighed ovenpå til 
far og mor, og til Ole og Karen Marie ne-
denunder. Det var for os alle en kæmpe 
overraskelse, da vi alle tog det som en 
selvfølge, at Ole skulle overtage efter 
far. Efter fars udmelding tog jeg intense 
samtaler, først selvfølgelig med min 
kone, og så med Ole som var meget stål-
sat, inden jeg gik i gang med at under-
søge mulighederne, bl.a. med banken. 

Det var noget af en opgave, da jeg 
gerne skulle undgå at sælge Dankær [som 
Magnus Kaasgard på dette tidspunkt 
ejede] til en bestemt dato. Til hjælp 
havde vi konsulent Skovbjerg Andersen. 
Han var fantastisk at arbejde med, på 
kort tid faldt det hele i hak, bl.a. med en 
pristalsreguleret aftægtsordning til far 
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Foruden kartoffelavl havde 
Krogaarden også en stor  

produktion af roefrø. 
Høst med håndkraft i 40’erne. 
I baggrunden Hougaards Mølle.  

Foto: Hals Arkiv
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Marcus Kaasgaard, der  
overtog Krogaarden i 1921,  

en gæst, sønnen  
Carl Otto Kaasgaard, 
Ane Mette Kaasgaard 

 og sønnen Magnus Kaasgaard 
i haven foran den nye  

Krogaard omkring 1935. 
Foto: Hals Arkiv

Den store dam på gårds -
pladsen mellem de tre længer 
var en yndet legeplads for  
familiens fire børn, ænder  
og gæs. 
Foto: Hals Arkiv



og mor. Det blev, på grund af udviklingen 
i pristallet, en dyr ordning, men det gik!” 

Og om det første år på Krogaarden for-
tæller samme: ”Da vi skulle i gang med 
høsten både på Krogaarden og Dankær 
var Ole og Karen Marie en uvurderlig 
hjælp. Der var det år 35 tdl. spisekartof-
ler på Dankær og omtrent lige så mange 
på Krogaarden, men med lidt maskinsta-
tionshjælp og mange folk blev det klaret. 
Da vi var ved at være færdige købte Ole 
og Karen Marie Møgelmose ved Dronning-
lund, også med værdifuld støtte af kon-
sulent Skovbjerg. Det var en dejlig ejen- 

dom med køer, grise og 60 tdl. Ole og jeg 
havde stadigvæk et vældig godt forhold 
til hinanden. Ole og Karen Marie flyttede 
til Dronninglund i september og vi flyt-
tede fra Dankær til Krogaarden til no-
vember.  

Imens var mægleren gået i gang med at 
finde købere til Dankær og det lykkedes 
at sælge til Hans Kirkegaard Nielsen den 
1. februar 1959. Det gav jo selvfølgelig 
en del ro kun at have ansvaret for den 
ene gård, men med uvurderlig hjælp fra 
naboerne gik overdragelsen godt.” 
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Gården Dankær ligger nord 
for Hals Nørreskov. 
Foto: Hals Arkiv

Dammen på gårds pladsen  
fotograferet i 2004. 

Foto: Cliff Lind Hjulskov

Hals Arkiv

Bagest fra venstre:  
Magnus Kaasgaard - der over-
tog Krogaarden i 1958, Peter 
Andreasen, Verner Andreasen, 
ukendt, Orla Nielsen, Hans og 
Elmo Rasmussen.  
Siddende: Christian Olsen, 
Anna Overgaard, Juul Nielsen 
og to ukendtre piger. 
Foto: Hals Arkiv



Den 3. juni 1994 blev Krogaarden solgt, 
efter at have været i slægtens eje siden 
1835. Kirsten og Magnus Kaasgaard flyt-
tede herefter til Gandrup. 

 
1994-2018 
I årene fra 1835 til 1993 er Krogaarden 
handlet 5 gange. De næstkommende små 
20 år skifter gården ejer 7 gange.  

I 1994 overtages Krogaarden af Her-
mann Kristensen og Bitten Sørensen, i 
1999 af Dorte og Werner Elhauge, i 2004 
af Hanne og Niels Andersen, i 2005 af 
Henrik Klindt Pedersen, i 2009 af firmaet 
Pantry ApS, i 2012 af Berit og Lars Bloch, 
og i 2014 af Lars Bloch som eneejer.  

Det er også i denne 20-års periode, at 
gården skifter fra at være en landbrugs-
ejendom til et være et kæmpehus med et 
yderst begrænset jordtilliggende, da der 
løbende blev solgt jord fra. I 1921 var der 
omkring 100 tønder land, og i 2018 angi-
ves arealet at være på 22.180 m2, altså 
omkring 5 tønder land. Der har i en stor 
del af perioden være lejere på stedet. 

I skrivende stund (august 2018) ejes 
gården, nu matrikel 25a, stadig af Lars 
Bloch. Huset er sat til salg og angives at 
være en ”16-værelses landejendom på 
442 m2”. Foruden det gamle stuehus til 
landbrugsejendommen, en 2-etagers byg-
ning med kælder, ligger der yderligere 6 
bygninger på matriklen. 
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Krogaardens murværk 
står nu hvidmalet. 
Fotograferet fra  
havesiden i 2004. 
Foto: Cliff Lind Hjulskov

Krogaarden fotograferet  
fra gårdsiden i 2004. 

Foto: Cliff Lind Hjulskov
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