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Heden 7 Matr. nr. 31d

Matr. 31 i Vester Hassing lå ved ud -
 skiftningen i efteråret 1800 midt i 
byen, mellem den nuværende Hals-
vejs vestre knæk i bymidten og den 
sydlige del af den nuværende Fugle -
stræde.  

Stedet var ejet af Peter Georg  
Nicolaj Toft fra Thisted, der døde den 
30. september 1832. Kort efter solgte 
enken stedet. 
 
1832 – matr. nr. 31 
Ved skøde af 8. november 1832, ting-
læst 7. december, overdrages gården 
fra enkefrue Juditte Petrine Toft, født 

1)  
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 besluttede 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. 

Den røde prik på  
Udskiftningskort over  

Vester Hassing by år 1800 
viser hvor matr. nr. 31 lå.  

Kortet er gengivet fra 
Værnfelt, Kr.: Bidrag til 
Kjær Herreds Historie. 

Steder og Navne i  
Vester-Hassing.  

I: Jyske Samlinger 1937. 

l

l
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Estrup, til Peder Jensen af Gandrup. 
Ejendommens hartkorn 1) er ifølge 
skødet på 2 tønder 5 skæpper 2 fjer-
dingkar 1 album. 

De næste mange år er Peder Jensen 
og hans hustru, Birgitte Christensdat-
ter, at finde på ejendommen, i 1834 
med en tjenestepige, i 1840 med en 
tjenestepige og en tjenestedreng, i 
1845 med en aftægtskone og 2 styk 
tyende 2), og såvel i 1850 som i 1855 
havde de 2 ikke-familiære personer 
boende. Parret var blevet gift i 1831, 
og noget tyder på, at de fik børn. 

2)  
Tyende er en fællesbetegnelse 
for personer, der stod i et sær-
ligt ansættelsesforhold, typisk i 
et landbrug eller en hushold-
ning.  

Det afgørende for denne type 
ansættelse var, at medhjælpe-
ren boede hos arbejdsgiveren 
og var medlem af hus -
 holdningen.  

De fleste var ansat i landbrug 
som karle eller piger, men også 
mange havde job som tjeneste-
piger i byerne.  

Også kuske, kokkepiger og 
andre kunne være ansat som  
tyende, men forudsætningen 
var, at de boede hos principalen, 
dvs. arbejdsgiveren.
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være på Gl. Striben. 
Ved folketællingen i 1906 angives 

Frants Nielsen som midlertidig fravæ-
rende; han er nu indlagt på Aalborg 
Amtssygehus. Han hustru, Bodil Jens-
datter, har derimod ikke kunnet fin-
des i folketællingen.  

Bodil Jensdatter dør på Vester Hede 
i 1908. På dette tidspunkt skranter 
manden, Frants Nielsen, tilsyneladen -
de, for senere samme år står sønnen 
for salget af ejendommen. 
 
1908 
Ved skøde af 28. december 1908, ting-
læst 15. januar 1909, overdrages eje-
dommen fra Frants Nielsen af Vester 
Hassing til Christian Thomsen samme-
steds. Handlen forestås af Frants Niel-
sens søn, Jens Nielsen fra Gug, der er 
befuldmægtiget for sin far.  

Af løsøre medfølger følgende i 
handlen: ”Komfur, 1 Kakkelovne, /Den 
lille Kakkelovn i østre Stue fratages/, 
Hylder og Rækker, Brøndværk og 
Brandredskaber, endvidere følger 1 Ko 
og 12 Høns, Gødningen, Avl og Af-
grøde, hvorunder Rodfrugter og Kar-
tofler, Ildebrændsel alle Avlsredska- 
b er, Mejerispande og Si.” 

Ved folketællingen i 1911 bor Chri-
stian Nielsen i ejendommen sammen 
med sin kone, Marie Kristensen,  
parrets 5 børn, og Marie Kristensens 
søster. 
 
1911-1912 
Ved skøde af 28. december 1911, ting-
læst 12. januar 1912, overdrages  
ejedommen fra Christian Thomsen af 
Vester Hassing Hede til herredsfuld-
mægtig Kinch i Nørresundby. Denne 
beholder ikke ejendommen længe, for 
allerede 3. december 1912, tinglæst 
6. december, overdrages ejendommen 
fra Kinch i Nørresundby til Christen 
Guldhammer Christensen. 

Ved folketællingen i 1916 bor  
Christen Guldhammer Christensen på 
ejendommen, sammen med sin kone, 
Maren Kristensen, parrets 4 børn, og 
en 58-årig dame på fattighjælp. 
 
1918-1922 
Ved skøde af 22. januar 1918, ting-
læst 25. januar, overdrages ejendom-
men fra Christen Guldhammer 
Christensen af Vester Hassing til vogn-

I 1855 dør Peder Jensen og enken, 
Birgitte Christensdatter, får adkomst 3) 
til ejendommen, men da hun senere 
på året gifter sig med Thomas  
Christian Jacobsen, overgår adkom-
sten til ham 4). 

I 1860 bor den 42-årige Thomas 
Christian Jacobsen og den 56-årige 
Birgitte Christensdatter på ejendom-
men, sammen med en tjenestedreng 
og en tjenestepige. Husmoderen dør i 
1868, så i 1870 bor enkemanden  
Thomas Christian Jacobsen alene i 
huset sammen med en husholderske 
og 2 tjenestefolk. 
 
1876  
– matr. nr. 31a, 31d, 31f og 31e 
Ved skøde af 27. januar 1876, ting-
læst 28. januar, overdrages 4 parcel-
ler af ejendommen fra Thomas 
Christian Jacobsen af Vester Hassing 
til Lars Larsen Bak af Vester Hassing. 
Det drejer sig om matr. nr. 31a, hvis 
hartkorn er 2 skæpper 3 fjerdingkar 
2¾ album, matr. nr. 31d, hvis hart-
korn er 2¼ album, matr. 31f, hvis 
hartkorn er 7 skæpper 1 fjerdingkar 
1¼ album, og matr. nr. 31e, hvis hart-
korn er 5 skæpper 2 fjerdingkar 1¼ 
album.  

Med denne handel blev disse par-
celler lagt ind under matr. 44a, som 
var Bakgården. 
 
1877 – matr. nr. 31d 
Ved skøde af 13. juni 1877, tinglæst 
22. juni, overdrages parcellen matr. 
nr. 31d fra Lars Larsen Bak af Vester 
Hassing til Frants Nielsen. Hermed 
kommer matr. nr. 31d til at leve sit 
eget liv. Ejendommens hartkorn var 
da på 2¼ album. 

Ved folketællingen i 1880 bor Frants 
Nielsens kone, Bodil Jensen, alene på 
ejendommen med deres 5 børn. Med 
hensyn til Frants Nielsen angives, at 
han er midlertidig fraværende, og at 
han tjener på gården Striben. 

Ved folketællingen i 1890 bor den 
59-årige Frants Nielsen på ejendom-
men sammen med sin 48-årige kone, 
Bodil Jensen, og deres yngste barn. 

Ved folketællingen i 1901 bor Bodil 
Jensen alene i huset sammen med et 
barnebarn, mens Frants Nielsen er bo-
siddende daglejer hos Vilhelm Ema-
nuel Nielsen i Vester Hassing; det må  Side 2 af 6

3)  
Adkomst bruges i betydningen 
”besiddelse af en rettighed til 
noget”. Et dokument, som fast-
slår en adkomst, fx et skøde på 
en fast ejendom, kaldes et ad-
komstdokument; i dette til-
fælde er dokumentet en 
skifteretsattest.

4)  
Kvindens retsstilling gennem  
tiderne, som berettiget eller 
forpligtet, kan udledes af den 
lovgivning, som afspejler famili-
ernes og slægternes forhold.  

De europæiske retssystemer 
har siden antikken fastholdt, at 
en hustru var underlagt man-
dens 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 lige-
stilling med mænd vedrørende 
økonomisk råderet, arv og  
adgang til næringsudøvelse, 
mens en gift kvinde først i 1925 
opnåede fuld ligestilling med 
sin ægtemand.  

Derfor kan ægtemanden  
Thomas Christian Jacobsen med 
forevisning af vielsesattesten 
overtage adkomsten af ejen-
dommen.
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1925 
Ved skøde af 20. januar 1925, ting-
læst 30. januar, overdrages ejedom-
men fra enken Ane Godskesen i Vester 
Hassing til slagter Jens Sørensen fra 
Horsens 5).  

Omkring tilbehøret nævnes i  
skødet: ”herunder Komfur, Kakkel-
ovne, Grubegryde, Avl, Afgrøde, Avls-
redskaber, Maskiner, samt 1 Hest, 1 
Ko, 2 Svin og 10 Høns.” 

Ved folketællingen i 1925 bor den 
30-årige Jens Sørensen på ejendom-
men, sammen med sin kone, den  
23-årige Anne Sørensen, og parrets 
datter, den næsten 2-årige Martha.  
De samme 3 personer bor der stadig 5 
år senere, ved folketællingen i 1930. 
Ifølge naboerne havde familien tilnav-
net Hæk, men hvorfra dette navn 
stammer vides ikke. 

I 1935 dør Jens Sørensen, og enken 
bliver boende i huset. Ved folketæl-
lingen i 1940 er datteren flyttet hjem-
mefra, og Anna Jensen Thomsen, gift 
Sørensen, bor alene i huset. Og ifølge 
folketællingen passer hun landbruget. 

Knud Larsen fortæller, at der på 
ejendommen blev etableret beskyt-
telsesrum under Den Anden Verdens-
krig: ”I det sydlige hjørne ud imod 

mand Jacob Møller af Nørresundby.  
Omkring overdragelsen står i skø-

det: ”I Overdragelsen medfølger  
den tilstedeværende Beholdning af Avl 
og Afgrøde, 2 Køer, 1 Kalv, 1 Rense -
maskine, samt øvrige paa Ejendom-
men værende Avlsredskaber al 
saaledes som det nu er og forefindes, 
derunder 7 Høns og 1 Hane.” 

Allerede efter et par måneder  
sælges ejendommen videre, for ved 
skøde af 9. marts 1918, tinglæst 5. 
april, overdrages ejendommen fra 
Jacob Møller af Vester Hassing til hus-
ejer Anders Chr. Pedersen af Øster 
Sundby. 

Kun godt et år senere sælges ejen-
dommen igen, for ved skøde af 25. 
april 1919, tinglæst 9. maj, overdra-
ges ejendommen fra Anders Chr.  
Pedersen af Vester Hassing til  
K. A. Kjeller, som kom fra Voersaa pr. 
Sæby. 

Ved folketællingen i 1921 bor K. A. 
Kjeller på ejendommen, sammen med 
sin kone, Marie, og en ung mand på 20 
år på fattigforsørgelse. 

Ved skøde af 21. november 1922, 
tinglæst 24. november, overdrages 
ejedommen fra K. A. Kjeller til enken 
Ane Godskesen. 

5)  
Nutidens by Langholt hed tidli-
gere Horsens, så der er tale om 
Horsens sogn i Kjær Herred.

Billedet fra 1929 viser øst-
enden af ejendommen på 
Heden 7.   
Manden på billedet er  
Jens Sørensen, der boede  
på ejendommen 1925-
1934. Drengen er ukendt. 
Billedet er taget fra syd-
vest og huset i baggrunden 
er det første hus på Heden 
9, der blev bygget først i 
1860’erne og blev revet 
ned i 1936.  
Fotograf ukendt.
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boede i Vodskov. Niels Hansen flyttede 
aldrig selv på Vester Hassing Hede, 
men brugte primært ejendommen 
som fritidshus. Stedet var dog lejet ud 
i perioder. 
 
1985 
Ved betinget skøde, tinglyst 28. marts 
1985, overdrager Niels Kjeldsen Han-
sen ejendommen til Hans Magnussen. 
Det endelige skøde tinglyses 12. sep-
tember 1986. 

I slutningen af 1985 ønskede Anna-
Grethe og Hans Magnussen at bygge til 
stuehuset. Fra gammel tid er ejen-
dommen på Heden 7 bygget helt op 

Kagløs’s mose lavede vi et beskyttel-
sesrum, som vi løb over i, når englæn-
derne bombede i Aalborg, fortæller 
Knud Larsen, og granaterne sprang 
helt ude over Knoldgaard. Dette i  
perioden 1940-45.” 6) 

Anna Sørensen bliver boende på 
ejendommen indtil 1971, hvor hun 
sælger huset og flytter ud til datteren 
og svigersønnen, Martha og Aage  
Sørensen, i Rærup.  
 
1971 
Ved skøde, tinglyst 22. april 1971, 
overdrager Anne Sørensen ejendom-
men til Niels Kjeldsen Hansen, der 
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Anna Hæk (Sørensen), der 
var gift med Jens Søren-
sen, fotograferet foran 
stuehuset. 
Fotograf ukendt.  

Til højre: Stuehuset  
fotograferet fra øst, 

sandsynligvis i 1940’erne. 
Fotograf ukendt. 

Motiv fra Heden 7  
ved Vester Hassing. 

Fotograferet i  
september 1984. 
Foto: Klem Thomsen.

6)  
Oplysningen stammer fra min 
afdøde nabo, Knud Larsen 
(1915-2003), som flyttede på 
Vester Hassing Hede (Øster Has-
sing Vej 98) som ung mand i 
1937. Ejendommen på Øster 
Hassing Vej 106 hed tidligere 
Kagløs, men kaldes i dag Skov-
lund. Kagløs’s mose ligger vest 
for ejendommen Heden 7. I 
denne mose blev i 1960’erne 
etableret en losseplads, som 
var i drift indtil midten af 
1970’erne.
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Siden er der løbende udvidet til de 
1000 stokke af forskellige sorter, der 
står i marken i dag. De forhenværen -
de udhuse blev i 2007-2008 ombygget 
til et vineri 7), og Heden Vingård var 
en realitet.  

I 2010 blev vingården godkendt til 
dyrkning og produktion og er nok en 
af de mindste kommercielle vingårde i 
Danmark. På et normalt år kan vingår-
den producere omkring 1000 flasker, 
fordelt på hvid-, rød-, rosé- og mous-
serende vin. 

imod skellet til Heden 9. I forbindelse 
med tilbygningen på Heden 7 var det 
ikke nok, at ejerne af Heden 9 accep-
terede bygninger mod skel. Derfor 
blev der foretaget en skelforandring, 
et salg, af 174 m2 jord; den frasolgte 
jord var i forvejen udlagt til forhave 
på Heden 7.  

Herved fik ejendommen på Heden 7 
et jordtilliggende på 22.270 m2. 
 
Heden Vingård 
I 1993 blev der plantet 200 stokke af 
vinsorten Leon Millot på ejendommen, 
og det blev starten på en vingård, 
som er en af de ældste i Nordjylland.  
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Anna-Grethe og Hans 
Magnussen fik i 2007-2008 

de tidligere  
avlsbygninger ombygget 

til et vineri. 
Foto: Anna-Grethe Magnussen. 

.  

Heden fotograferet fra 
Skovhusvej.  
Heden 7 ligger lidt til  
venstre for midten. 
Længst til højre ses  
Heden 9. 
Foto: Klem Thomsen.

7)  
Ved vineri forstås en virksomhed 
hvor der fremstilles vin  
f.eks.et vinslot eller en vingård.
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Heden Vingaard, Heden 7,  
Vester Hassing 
fotograferet i 
2009-2010. 
Foto: Anna-Grethe Magnussen. 
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