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Hedegårdsvej 18 
Øster Hassing By matrikel 26c

Rosa Katrine Christensen.  
Ved folketællingen i 1940 bor 

fodermesterparret Johanne og 
Thorvald Christensen stadig i 
fodermesterboligen, men par-
ret havde nu 4 børn: Rosa 
(1928), Viola (1932), Norma 
(1933) og Henning (1936). 

I 1945 flytter Henry Morten-
sen ind i huset, som foder- 
mester på Hedegaard, sammen 
med hustruen Karen og parrets 
3 børn: Leo Marinus (1941), 
Doris (1945) og John (1945). 
Kort efter at parret er flyttet 
ind dør John, 2 måneder gam-
mel. Mens forældrene er oppe 
på Hedegaard for at malke, lig-
ger barnet i en vugge ved siden 
af kakkelovnen og bliver røg-
forgiftet. Fodermesterparret  Side 1 af 2 

•

bor i huset frem til 1949. 
Med bedre og bedre trans-

portmidler løb tiden efterhån-
den fra fodermesterboliger, og 
dette gjaldt også fodermester-
boligen på Hedegårdsvej 18, så 
fra 1950 til 1965 bebos huset af 
forskellige lejere. 
 
1944-1966 
Ejerforholdene for huset på 
Hedegårdsvej 18 følger frem til 
2006 ejerforholdene på gården 
Hedegaard (Hedegårdsvej 16). 

Efter Niels Elsnabs død tæt 
på årsskiftet 1943-1944 bliver 
hans enke, Inger Marie Elsnab 
(1878-1949), ejer af stedet, da 
hun sidder i uskiftet bo frem til 
sin død i 1949. Efter hendes 
død overtager arvingerne efter 

1925 
I 1925 bygger den daværende 
ejer af Hedegaard (Hedegårds-
vej 16), Niels Elsnab (1872-
1943), en fodermesterbolig på 
43 m2 på Hedegaards jorder øst 
for selve gården. Før da havde 
fodermesteren boet på selve 
gården sammen med gårdens 
øvrige tjenestefolk, men da  
fodermesteren som regel var 
familiefar, var det praktisk med 
en selvstændig bolig til denne. 
Denne fodermesterbolig ligger i 
dag på Hedegårdsvej 18. 

Ved folketællingen i 1930 er 
fodermesterboligen beboet af 
fodermester Henry Peter  
Thorvald Marius Christensen, 
dennes hustru Johanne Marie 
Christensen og parrets datter 
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ægteparret - Jens Jensen  
Elsnab (1901), Mariane Elsnab 
(1902), Marie Elsnab (1903), 
Christen Vinther Elsnab (1905) 
og Niels Elsnab (1916) - den 
forhenværende fodermester- 
bolig.  

Den ældste søn, Jens Jensen 
Elsnab (1901-1976), der siden 
1944 har forpagtet gården, 
køber i 1960 sine søskende ud 
af gården og bliver eneejer. 
Han er gift med Gudrun Elsnab, 
født Skytte (1901-2005).  

I 1966 overtager parrets æld-
ste søn, Niels Elsnab (1942), 
Hedegaard efter sine forældre. 

I november 1965 renoverer 
Niels Elsnab og hustruen Else 
den gamle fodermesterbolig på 
49 m2 på Hedegårdsvej 18, og i 

1968 bygger parret huset om til 
en moderne villa på 125 m2. 
Parret får 3 piger: Ane, Trine 
og Louise. De 2 ældste piger er 
født på Hedegårdsvej 18, mens 
den yngste er født på Hede-
gårdsvej 16 (Hedegaard). 

 
1973 
I 1973 bytter Else og Niels  
Elsnab bolig med sidstnævntes 
forældre, og forhenværende 
ejere, Gudrun og Jens Elsnab, 
som herefter flytter ind i huset 
på Hedegårdsvej 18.  

Det forhenværende foder-
mesterhus har nu ændret  
status til en aftægtsbolig.  

Jens Elsnab dør i 1976, og 
Gudrun Elsnab bliver boende 
alene i huset frem til sin død i 
2005. 
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2006 
I 2006 frastykker Niels Elsnab 
fodermesterboligen, med et 
jordtilliggende på 2.820 m2, fra 
Hedegaard.  

Parcellen får matr. nr. 26c og 
sælges til Hans Wittrock  
Sørensen, der i skrivende stund 
(august 2019) stadig ejer og 
bor på stedet.

Hedegårdsvej 18  
fotograferet i  
efteråret 2018.   
Foto: Ove Jakobsen   
Hals Arkiv, B12600. 
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