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Heden 9 Matr. nr. 44d (Rydborghus)

Matr. 44 i Vester Hassing hed tidligere Paa 
Bakken, naturligt nok da gården var pla-
ceret på et højdedrag i Vester Hassing by, 
øst for nutidens gade Fugle stræde, og tæt 
ved den senere skole på Tårnvej, der blev 
indviet i 1926.  

Ved udskiftningen i efteråret 1800 blev 
gården flyttet vest for byen, et fladt om-
råde, som ikke passede til gårdens navn. 
Det var vel derfor, gården skiftede navn 
til Bakgaarden.  

Bakgaarden hørte ved udskiftningen un -
der Langholt hovedgård. 

 
1855 – matr. nr. 44 
Ved skøde af 17. juni 1855, tinglæst 20. 
juli, overdrages Bakgaarden fra proprie-
tær N. P. Ahlmann af Langholt Hovedgård 
til Lars Larsen. Baggrunden for skødet er 
dog en købskontrakt, som allerede er ud-
færdiget den 28. oktober 1851, men først 
er indført i tingbogen sammen med skø-
det fra 1855.  

Den sidste fæster af Bakgaarden er 
nævnte Lars Larsens far af samme navn, 
dog kaldes han Lars Larsen Bak. Han 
døde, efter langvarig sygdom, i 1853, som 
aftægtsmand. Så sandsynligvis er købs-
kontrakten et resultat af hans sygdom.  

I forbindelse med skødet af 1855  
måtte den 25-årige Lars Larsen indgå en 

aftægts kontrakt med sin stedmoder Ane 
Marie Simonsdatter, som i øvrigt kun er 6 
år ældre end ham.  

Bakgaardens hartkorn1) er i 1855 fastsat 
til 2 tøn der, 7 skæpper, 1 fjerdingkar og 
1¾ al bum.   
 
1857 – arealet på matr. nr. 44d 
I forbindelse med en klage over vurderin-
gen skrev Skyldrådet pr. 28/1-1982:  
"Vedr. Deres klage til skyldrådet over 
arealet på matr. nr. 44d, V. Hassing by, 
skal det herved oplyses, at vi har kontrol-
leret at are alet på 27.227 kvm er korrekt, 
på ting lys ningskontoret og i matrikel- 
direktoratet - sidstnævnte oplyser at 
areal et er uændret siden 1857.” 

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 plet på  
Udskiftningskort over  

Vester Hassing by år 1800 
viser hvor ”Paa Bakken” lå 

før udflytningen.  
Kortet er gengivet fra 

Værnfelt, Kr.: Bidrag til 
Kjær Herreds Historie. 

Steder og Navne i  
Vester-Hassing.  

I: Jyske Samlinger 1937. 
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Matrikelkort 
Vester Hassing Hede 

1858-1869 
På kortet angives  

at matrikel nummer 44d 
er 68.900 kvadratalen. 

Omregnet efter  
Kgl. resolution af 1835 

svarer det til 27.147 kvm.  
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født i Dronninglund, og parret bosætter 
sig på Vester Hassing Hede. Her fødes 
deres første barn i januar 1866, så de må 
have bygget huset inden da.  

Dette hus lå ca. 100 meter østligere 
end det nuværende, oppe midt på mar-
ken, hvad der også kan ses på gamle kort. 
Anna Andersen, gift Bøcker, boede i dette 
hus som barn i 1920’erne og 1930’erne, 
og hun har fortalt, at når hun som barn lå 
på gulvet og legede, kunne hun se ud i 
det fri gennem sprækker mellem væg-
gene og gulvet. Huset var bygget direkte 
på jorden, uden sokkel, fortalte hun. Hu-
set blev angiveligt jævnet omkring 1936. 

Jacob Nielsen kom fra Rydborg i Øster 
Hassing sogn, hvorfor stedet kom til at 
hedde Rydborghus, fra hvornår vides ikke. 
Ved folketællingen i 1906 kaldes stedet 
Røborghus. Og i en skorstensfejerbog, der 
var i brug i perioden 1964-1977, er navnet 
Rydborghus også skrevet ind, ligesom det 
var kendt blandt naboerne. 

Ved folketællingen i 1870 bor Jacob  
Nielsen og Anne Johanne Christensdatter 
på stedet sammen med den 7-årige Marie 
Nielsine Pethrine Petersen og den 4-årige 
Kirstine Nielsine Jacobsen. Førstnævnte 
fødte Anne Johanne Christensdatter før 
sit ægteskab, og sidstnævnte er deres 
førstefødte fælles barn. 

Ved folketællingen i 1880 bor parret 
sammen med deres 2 døtre, den 7-årige 
Kirstine Jacobsen og den 2-årige Ane Tho-
mine Jacobsen. Desuden havde de pleje-
datteren Petra Christiane Marie Jørgen - 
sen, som kom fra Hals, boende.      
 

1858 – matr. nr. 44b, 44c og 44d 
Ved skøde af 24. juni 1858, tinglæst 2. 
juli, overdrages 3 parceller af Bakgaarden 
fra Lars Larsen af Vester Hassing til  
Thomas Mortensen af Vester Hassing.  

Det drejer sig om matr. nr. 44b, hvis 
hartkorn er 3 skæpper og ¾ album, matr. 
nr. 44c, hvis hartkorn er 3 skæpper og 1½ 
album, og matr. nr. 44d, hvis hartkorn er 
1 fjerdingkar og 1½ album. 
 
1861 – matr. nr. 44b, 44c og 44d 
Ved skøde af 5. januar 1861, tinglæst 11. 
januar, overdrages de 3 parceller fra Tho-
mas Mortensen af Vester Hassing til Niels 
Jensen af Aalborg. De 3 parceller er uæn-
dret matr. nr. 44b, matr. nr. 44c og matr. 
nr. 44d. 
 
1863 – matr. nr. 44d 
Først fra 1863 kommer matr. nr. 44d til at 
leve sit eget liv. Parcellen med matr. nr. 
44d bliver ikke solgt, men lejet ud af 
Niels Jensen til Jacob Nielsen af Ryborg. 
Den 19. juli 1863 underskrives lejekon-
trakten, og den tinglæses 24. juli. Leje-
målet er på 50 år, med start fra 1. maj 
1863.  

I lejekontrakten står bl.a.: ”De Bygnin-
ger, som af Lejeren opføres paa Lodden, 
er hans Ejendom og skal ved Lejetidens 
Ophør bortflyttes fra Ejendommen”. Det 
må betyde, at Jacob Nielsen havde tænkt 
sig at bygge hus og bosætte sig på stedet; 
og det gjorde han også. 

Den 25-årige Jacob Nielsen havde 27. 
december 1862 giftet sig med den 24-
årige Anne Johanne Christensen, der var 

Højkantskort 1840-1899 
viser at den oprindelige 

ejendom på matr. nr. 44d 
Vester Hassing sogn,  

lå højere oppe på marken, 
ca. 100 øst for den  

nuværende ejendom. 
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I 1936 nedrives den  
oprindelige bygning på  
matr. nr. 44d og der bygges 
en ny ejendom med den 
nuværende placering tæt 
ved vejen ”Heden”. 

4-cm kort 1983-1997.
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misk, for i skødet står: ”tillige med ... Ap-
pertinentier2), hvorunder Komfur, 1 Kniv, 1 
Fork, 1 Skovl, 1 Greb, 1 Krat, 1 Rive og 1 
Transportspand samt til Sædekorn til 
Foraaret 300 Pund Havre og 6 Td. Kartof-
ler. Ligeledes medfølger til Køberen den 
Afgrøde og Fourage, som ikke inden over-
tagelsen den 1 April n.A. er fortæret af 
den Ko, som jeg nu har paa Fodder, og 
som jeg maa fodre som hidtil indtil Købe-
ren overtager Ejendommen. Endelig bliver 
selvfølgelig den Gødning som nu er eller 
samles paa Ejendommen til Køberen. Da 
min Ko i Oktober Maaned i aar døde af 
Trommesyge 3) og jeg ikke har haft Evne 
til at anskaffe nogen anden i Stedet haves 
ingen Besætning paa Ejendommen og skal 
heller ikke følge nogen til Køberen, der 
imidlertid lover selv at tilføre Ejendom-
men 1 Ko samtidig med Overtagelsen.” 

Efter 1½ år må Niels Godtfred Olesen 
havet fået styr på økonomien, for da går 
handlen tilbage. Ved skøde af 7. juni 
1920, tinglæst 11. juni, overdrages ejen-
dommen nemlig fra Christen Guldhammer 
Christensen i Vester Hassing til husejer 
Niels Godtfred Olesen sammesteds. 

Og det var måske alligevel så som så 
med økonomien, for efter knap 5 måne-
der sælger Niels Godtfred Olesen igen 
ejendommen. Ved skøde af 2. november 
1920, tinglæst 5. november, overdrager 
Niels Godtfred Olesen ejendommen til  
J. P. Nyborg fra Vejgård.  

Tilbehøret, som nævnes i skødet, er 
stort set det samme som 2 år før: ”hvor-
under Komfur, Kakkelovne, en Skærekiste 
med Kniv, 1 Fork, 1 Skovl, 1 Greb, 1 
Kratte, 1 Rive, 1 Transportspand, Fou-
rage, Gødningen og den mulig til Ejen-
dommen hørende Andel i mejeriet, men 
tager selv Aarsoverskuddet af mine Leve-
ringer dertil.”  

Nyborg beholdt kun ejendommen i 3 
måneder. 

1882 
Ved skøde af 16. juni 1882, tinglæst 23. 
juni, overdrages parcellen matr. nr. 44d 
fra Niels Jensen af Vester Hassing til 
Jacob Nielsen. Samtidig aflyses lejekon-
trakten fra 1863. Jacob Nielsen boede alt- 
så til leje i 19 år, og havde i den periode 
bygget et hus på parcellen, før han købte 
den; man må formode, at dette forløb var 
styret af økonomien. 

Ved folketællingen i 1890 bor Jacob  
Nielsen og Anne Johanne Christensdatter 
sammen med deres yngste datter, den  
12-årige Ane Thomine Jacobsen.  

Ved folketællingerne i 1901, 1906 og 
1911 bor par ret alene på ejendommen. 

Ved folketællingen i 1916 bor parret  
stadig på ejendommen, men har nu en 
tjenestepige. 

I oktober 1916 dør Jacob Nielsen og 
året efter sælger enken ejendommen. 
Parret havde da boet på ejendommen i  
54 år, heraf de første 19 år til leje. Enken 
dør i 1922. 
 
1917 - 1920 
Efter en længere periode med samme 
ejer, følger i den næste årrække et væld 
af ejerskifter. 

Ved skøde af 3. august 1917, tinglæst 
17. august, overdrages matr. nr. 44d fra 
Anne Johanne Christensdatter, enke efter 
Jacob Nielsen, til Jens Jensen fra Vester 
Hassing. Han beholdt dog ikke ejendom-
men længe, kun godt 5 måneder. 

Ved skøde af 19. januar 1918, tinglæst 
25. januar, overdrages ejendommen fra 
Jens Jensen i Vester Hassing til Niels 
Godtfred Olesen i Hals. Heller ikke han 
beholdt ejendommen længe, kun omkring 
11 måneder.  

Ved skøde af 14. december 1918, ting-
læst 20. december, overdrages ejendom-
men fra Niels Godtfred Olesen til Christen 
Guldhammer Christensen i Vester Hassing. 
Noget tyder på, at sælgeren Niels Godt-
fred Olesen har haft det svært økono-

2)  
Appertinentier er et juridisk ud-
tryk for tilbehør.

3)  
Trommesyge er en sygdom, hvor 
der sker voldsom luftudspiling 
af tarmsystemet forårsaget af 
luftproducerende bakterier i 
tarmfloraen. Trommesyge fin-
des hos drøvtyggere, især hos 
kvæg.  

Sygdommen optræder mest 
om foråret, når kvæget kommer 
på græs. De forspiser sig i saf-
tigt græs eller kløver. Koen har 
fire maver, og de tygger drøv. 
Ved trommesyge, spiles vom-
men voldsomt op, det er meget 
smertefuldt. En dyrlæge eller 
anden kyndig person kan punk-
tere vommen med et spyd be-
regnet til formålet, for at lindre 
smerterne. Gribes der ikke ind, 
er der stor risiko for, at dyret 
vil dø under store smerter. 

Jacob Nielsen fra Rydborg 
opfører det  

første hus på den lejede 
matrikel 44d i 1863.  

Ved folketællingen i 1906 
kaldes stedet Røborghus.  

Og i en skorstensfejerbog, 
der var i brug 1964-1977,  

er navnet Rydborghus 
også skrevet ind.
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Aug. 1926 og 100 Kr. den 1 Feb. 1927 og 
fremdeles 100 Kr. hver 1 Aug. og 1 Feb. til 
Gælden er betalt.” Med disse afdrag 
burde gælden være ude af verden på om-
kring 3½ år, men det blev langtfra tilfæl-
det; mere herom senere. 

Ved folketællingen i 1930 bor Jens og 
Dagmar Bertelsen sammen med hendes 
datter, den 11-årige Anna Andersen. Den 
12-årige Bernhard Andersen bor ikke 
længere hjemme. 

I 1934 tinglæses, ifølge landvæsens-
kommissionskendelse, yderligere gæld i 
ejendommen, nemlig et beløb på 378 kr. 
til Hjallerup og Omegns Mergelselskab. 

Formentlig i 1936 blev det gamle hus 
revet ned, og et nyt blev opført ca. 100 
mester længere mod vest 5). Huset blev 
hermed placeret tæt ved vejen, nutidens 
vej Heden. Dette hus er grundpillen til 
det nuværende hus på stedet. 
 
5)  
Knud Larsens oplysninger 
Oplysningen om, at det gamle hus blev 
jævnet omkring 1936, og at et nyt blev 
bygget ca. 100 meter længere mod vest, 
på dets nuværende plads tæt ved vejen 
(nutidens Heden), stammer fra min af-
døde nabo, Knud Larsen (1915-2003), som 
flyttede på Vester Hassing Hede (Øster 
Hassing Vej 98) som ung mand i 1937.  

For det første havde jeg svært ved at 
se de økonomiske muligheder for at Dag-
mar og Jens Bertelsen kunne bygge nyt. 
For det anden har Knud Larsen tegnet det 
gamle hus for mig, så han må have været 
derinde, men han flyttede først på Vester 
Hassing Hede i 1937.  

1921 
Ved skøde af 4. februar 1921, tinglæst 11. 
februar, overdrages ejendommen fra I. P. 
Nyborg i Vejgård til enken Dagmar Ander-
sen. Køberen skulle dog respektere: ”at 
Naboen Carl Kjeller som hidtil har fri Brug 
og Afbenyttelse af et lille stykke Jord af 
Ejendommen paa ca. 2 Skp. Land i 5 Aar 
fra Dato”. Herefter faldt der endelig ro 
over handlerne med matr. nr. 44d.  

Ved folketællingen i 1925 er enken ble-
vet gift, og hedder nu Dagmar Bertelsen. 
Manden hedder Jens Bertelsen. Sammen 
med parret bor hendes 2 børn fra hendes 
forrige ægteskab, den 8-årige Bernhard 
Andersen og den 7-årige Anna Andersen. 
Begge disse børn får tilknytning til stedet 
som voksne. 

Nu skulle man tro, at en enke med eget 
hus er et godt parti, men dette har måske 
ikke været tilfældet. Den 5. marts måtte 
parret nemlig i retten og underskrive et 
forlig om en større gældsforpligtigelse: 
”Mellem underskrevne Købmand Alfred 
Kyvsgaard Langholt, og ligeledes under-
skrevne Jens Berthelsen og Hustru Dagmar 
Berthelsen f. Andersen, V. Hassing er D.D. 
indgaaet følgende Forlig: Vi Jens Berthel-
sen og Dagmar Berthelsen f. Andersen  
erkender her ved in solidum 4) at være 
skyldig til Købmand Alfred Kyvsgaard 
Langholt, den Sum 612 Kr. 67 Øre, hvilke 
Sex Hundrede og Tolv Kroner, jeg tillige-
med Incassationssalær 50 Kr. samt Renter 
6 % p.a. fra 13/2 1926 indtil Betaling sker 
og alle med dette Forligs Oprettelse, Ra-
tihabering, og Beskrivelse forbundne Om-
kostninger 5 Kr. herved forpligter mig til 
under Executionstvang og skadesløst at 
betale min Kreditor med 100 Kr. den 1. 

4)  
Med in solidum menes solidarisk 
hæftelse. 
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Billedet fra 1929 viser i 

forgrunden 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-
vestlig retning, hvad der 

betyder, at huset i  
baggrunden må være det 

gamle hus på Heden 9,  
som blev bygget i starten 
af 1860’erne og som blev 

revet ned i 1936. 
Fotograf ukendt. 
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sen, gift Bertelsen i sit andet ægteskab, 
ejendommen på Heden 9 med matr. nr. 
44d, ved fogedudlægningsskøde 6). Ejen-
dommen var altså gået på tvangsauktion.  

Dette var i øvrigt tilfældet for mange 
ejendomme i slutningen af 1930’erne, 
som generelt var en økonomisk svær pe-
riode i Danmark. Hæftelsen til købman-
den i Langholt bliver aflyst, samtidig med 
at skødet tinglæses, så restgælden må 
være betalt af køber. Der er stadig gæld 
til Hjallerup og Omegns Mergelselskab, 
som overgår til køberen, og afdragsbetin-
gelser for denne gæld må også være en 
del af handelen. 

Bernhard, som han kaldes, er på dette 
tidspunkt kun 19 år gammel. Han overtog 
det økonomiske ansvar, men ellers ændre-
des intet. Ved folketællingen i 1940 bor 
Jens og Dagmar Bertelsen nemlig stadig 
på ejendommen sammen med hendes dat-
ter, den nu 21-årige Anna Andersen. I de-
cember samme år gifter Anna sig med 
Carl Johannes Bøcker. 

 
1941-42 
Ifølge Knud Larsens optegnelser overtog 
Bernhard Andersen stedet i 19427). Han 
nævner ikke tvangsauktionen, så måske 
har det ikke været almindeligt kendt, 
også fordi det blev indenfor familien, 
eller måske syntes han ikke, det burde 
nævnes. Så Knud Larsens optegnelser må 
derfor tolkes således, at Dagmar og Jens 
Bertelsen fraflyttede stedet i 1942, og 
Bernhard Andersen flyttede ind.  

I 1941 blev der optaget et lån på 4.000 
kr. i ejendommen, så min første tanke 
var, at det nye hus sikkert var blevet byg-
get på dette tidspunkt. Men ved nærmere 
eftertanke tror jeg, at Knud Larsens op-
lysninger er helt og aldeles korrekte.  

For det første var det nok ikke økono-
mien, men snarere det gamle hus’ for-
fald, som resulterede i nybygningen; husk 
at Anne Andersen, gift Bøcker, om denne 
periode fortæller om sprækker mellem 
vægge og gulv i det gamle hus.  

For det andet havde Knud Larsen en 
onkel på nabogården Bakkely (Heden 15), 
og da han var næsten jævnaldrende med 
Bernhard og Anna, som dengang boede i 
det gamle hus, kan han have kommet der 
som barn og ung.  

For det tredje kan Knud Larsen ikke 
væ re i tvivl om, hvorvidt nabohuset på 
det tids punkt, han flyttede på Vester Has-
sing Hede, lå ved vejen eller lå oppe på 
marken. For det fjerde var det måske 
netop nybygningen, der slog økonomien så 
meget i stykker, at ejendommen måtte på 
tvangsauktion (se næste afsnit). Knud Lar-
sen fortalte i øvrigt, at huset på Heden 9 
og huset på Øster Hassing Vej 87 blev byg-
get i samme periode, og af samme byg-
mester (murer), og ifølge ham var husene 
oprindelig ens, bortset fra at de var spejl-
vendt i forhold til hinanden.  
 
1937 
Den 12. februar 1937 overtager Kristian 
Bernhard Andersen, søn af Dagmar Ander-

6)  
Et fogedudlægningsskøde 
(foged udlægsskøde) udfærdi-
ges når en ejendom købes på en 
tvangsauktion.  

Fogeden er her at opfatte 
som sælger, for han/hun er som 
reglen rendt fra hus og hjem 
eller måske rejst, derfor skriver 
fogeden skødet under på "sæl-
gerens" vegne.  

Fogeden skøder til køberen, 
som man siger i den branche.

7) 
Indtil 1937 er oplysningerne ba-
seret på realregistre, skøde- og 
panteprotokoller fra Vester Has-
sing sogn. Herefter findes oplys-
ningerne via de digitaliserede 
tingbøger 1927-2000, men disse 
har desværre vist sig at være 
mangelfulde (ved indscanningen 
er der gået en del sider tabt).  

Det rimelige store hul i oplys-
ningerne mellem 1937 og 1977 
udfyldes med oplysninger fra 2 
kilder, dels Knud Larsens opteg-
nelser om ejendomme på Vester 
Hassing Hede, og dels et pante-
brev i forfatterens eje, oprettet 
1941, aflyst 1977, hvori ejen-
domsskift kan ses af, at forplig-
telserne i pantebrevet overgik 
fra sælger til køber. 
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Fotoet fra omkring 1951 
er taget kort efter, at  

Kristian Hansen overtog 
ejendommen.  

Huset vender stort set 
nord-syd, med beboelse i 
syd enden, lade i midten, 

og stald i nord enden.
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1947 
Ifølge Knud Larsens optegnelser overtog 
Lars Toft ejendommen i 1947. Dette stem-
mer fint overens med, at hæftelsen for 
kreditforeningslånet på 4.000 kr. overgår 
til Lars Toft fra december termin 1947, 
jævnfør en tilføjelse til pantebrevet pr. 
17. marts 1948. 

Huset brændte i september 1948, angi-
veligt fordi der var blevet smidt aske fra 
kakkelovnen ude i stalden, og denne aske 
havde indeholdt gløder. Huset blev genop-
bygget på de ydermure, der stod delvis 
tilbage efter branden 

 

Formodentlig har dette skift fundet 
sted i slutningen af 1941, for den 28. no-
vember dette år tager Kristian Bernhard 
Andersen et kreditforeningslån på 4.000 
kr. med pant i ejendommen, og her næv-
nes hans bopæl som Vester Hassing Hede. 
 
1944 
Ifølge Knud Larsens optegnelser overtog 
Bernhard Andersens søster og svoger, Anne 
og Carl Bøcker ejendommen i 1944. Dette 
stemmer fint overens med, at hæftelsen 
for kreditforeningslånet på 4.000 kr. over-
går til Carl Johannes Bøcker, jævnfør en 
tilføjelse til pantebrevet pr. 3. juni 1944. 
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Fotoet fra 1977 er  
taget kort efter, at  
Klem Thomsen overtog 
ejendommen. Huset set 
stort set ud som i 1951, 
dog er indgangsdøren i  
sydgavlen flyttet til øst- 
siden, og beboelsen er 
vokset ind i laden.

Rydborghus fotograferet 
omkring 1950. 
Fotograf ukendt. 

Kristian B. Andersens pan-
tebrev fra 1941. 

Hals Arkiv



1950 
Ifølge Knud Larsens optegnelser overtog 
Kristian Hansen ejendommen pr. 1. april 
1951. Det må have været i 1950, for hæf-
telsen for kreditforeningslånet på 4.000 
kr. overgår til Kristian Peder Hansen fra 
december termin 1950, jævnfør en tilfø-
jelse til pantebrevet pr. 18. april 1951. 

 
1977 
Ved betinget skøde af 12. maj 1977, ting-
lyst 27. maj, overdrog Christian Peder 
Hansen ejendommen til Kristen Klem 
Thomsen. Handelen var betinget af at 
Chr. Peder Hansen ikke skulle betale sær-
lig indkomstskat i forbindelse med over-
dragelsen. Endeligt skøde blev udstedt 
den 13. november 1978 og tinglyst den 
14. november. 

Om denne handel har forfatteren skre-
vet i Barn af Vendsyssel, hvorfra dette ud-
drag stammer: 

Fra tid til anden snakkede vi om at 
flytte helt på landet. Det blev Birthes 
store interesse for heste, og hendes køb 
af en hest, der kom til at bane vejen.  
Hesten kom i pension på Heden nord for 
Vester Hassing, ved Christian Hansen, og 
vi begyndte dermed at komme jævnligt 
på ejendommen, som lå lige op ad Aslund 
Plantage; dog mest Birthe, men jeg var 
tit med. Vi begyndte samtidig med større 
intensitet at se på ejendomme på landet, 
og en dag fortalte Birthe Christian om en 
ejendom på Holtet. "Holtet, det er da 
ikke et sted at bo", sagde Christian, og 
lidt efter: "Hvad vil i give i bytte?". 
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Foto af Rydborghus fra 
maj 1977, umiddelbart 
efter, Klem Thomsen  
overtog ejendommen. 
Foto: Klem Thomsen

I sidste halvdel af 1977 
blev der opført en  

tilbygning til sydgavlen af 
Rydborghus - primært for 

at få et badeværelse. 
Foto: Klem Thomsen

Hals Arkiv



Birthe troede ikke rigtig på, at han 
mente det alvorligt, men jeg var aldrig i 
tvivl om, at det var oprigtigt ment fra 
Christians side; og det var det. Vi gav 
Christian et tilbud på en byttehandel 
med vores hus på Rolighedsvej og Christi-
ans ejendom på Heden, og fik et modtil-
bud. 

Birthe var vildt forelsket i stedet og 
var villig til at betale næsten hvad som 
helst i bytte. Så jeg vidste, at det var 
stort set umulig at handle med hende på 
sidelinjen. En nat, med meget lidt søvn, 
tog jeg en beslutning, og næste dag 
meldte jeg mig syg på arbejde. Det var 
min første og sidste pjækkedag på en ar-
bejdsplads. Birthe vidste intet derom.  

Da hun var taget på arbejde, cyklede 
jeg op i Aslund Plantage, hvor Christian 
havde sin daglige gang på arbejdsmarke-
det.  

"Kommer du for at handle?", spurgte 
han, og mit svar var bekræftende. Så gik 
vi lidt til en side, væk fra hans arbejds-
kollegaer, og det varede ikke ret længe, 
før vi var kommet overens. 

Tilbage var for mit vedkommende at få 
klarhed over økonomien. Christian havde 
bil, og sammen kørte vi ned til Sparekas-
sen i Vester Hassing. Her blev lavet et 
økonomisk overslag. Dette var det eneste 
stykke papir, der blev lavet på handelen. 
Næste skridt var at få en advokat til at 
skrive et skøde. 
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Heden 9 blev i 1984  
renoveret med nyt tag. 
Foto: Klem Thomsen

I forbindelse med  
tagrenoveringen i 1985 

blev der etableret en  
tagterrasse på  

tilbygningen ved  
sydgavlen. 

Foto: Klem Thomsen
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Den 13. maj 1977 mødtes vi ved advo-
katen og underskrev skødet. Dagen efter 
flyttede vi. Det var en lørdag. Christians 
svigersøn var chauffør og mødte op med 
en lastbil. Først blev pakket et læs på 
Heden, som blev kørt ned på Rolighedsvej 
og båret ind. Næste læs gik den modsatte 
vej. Og sådan fortsatte vi, indtil alt var 
flyttet. Det hele sluttede med en frokost 
hos Christians søn og svigerdatter i Vester 
Hassing. Vi var nu landboere. Og har boet 
på Vester Hassing Hede siden. 

Ejendommen havde på daværende tids-
punkt gammeldags lokum, en spand i 
laden. Der var indlagt vand i huset, dog 
kun koldt vand, da oliefyret var kommet 
til senere. Vi startede med at bygge til, 
primært for at få badeværelse, men byg-
getilladelsen trak ud, da der ligger en 
gravhøj på ejendommen, og reglerne for 
beskyttelse af disse var striksere dengang 

end i dag. Problemet var, at vi skulle 
have septiktank med sivedræn. Vi blev  
direkte spurgt af kommunen, om der ikke 
var en grøft i nærheden, men det var der 
ikke. I bund og grund var det mere træls 
at undvære varmt vand end toilet. Toilet-
besøgene var ikke så slemme, før vinte-
ren nærmede sig. Derimod skulle alle 
morgener starte med at sætte en kedel 
vand over, efterfulgt af klatvask i køkke-
net. Da der stadig ikke kom en byggetilla-
delse kontaktede vi daværende borg mes - 
ter Møller Jensen, og det hjalp. Det var 
sikkert ikke en ulempe, at Møller Jensen 
hørte til mine forældres omgangskreds. 
Kommunen rykkede nu fredningsmyndig-
hederne daglig for et svar, endelig kom 
tilladelsen, og vi kunne gå i gang med at 
bygge.  

Den 23. december 1977 tog vi det før-
ste bad på Heden. 
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På ejendommen findes en grav-
høj, som der er tinglyst fred-
ning for i 1941.  

Fredningsteksten lyder som 
følger: ”Høj, 3 x 12 m. Lidt for-
gravet i top og NØ-side. Nyere 
hul efter randsten i NØ. Bevok-
set med lyng, gyvel og gran i 
ager.”  

Arkæologerne har med jævne 
mellemrum besøgt stedet, og 
de skriver i 1889: ”Flad oventil; 
to Randstene (den ene kløvet) 
ere endnu tilbage; de ligge 22' 
fra hinanden, 30' fra Højens 
Centrum.”  

I 1939: ”Høj, bevokset med 
Lyng, Gyvel og Gran i Ager. Lidt 
forgravet i Top og Nordøstside. 
Nyere Hul efter Randsten i 
Nordøst. 3 x 12 m.” 

I 1973 og 2005 har de ingen 
kommentarer, og i 2015: ”Græs- 
og kratbevokset høj i dyrefold.”

Rydborghus 2011.

Foto: Klem Thomsen

Foto: Klem Thomsen

Hals Arkiv



I det betingede skøde, står bl.a.: ”Af 
løsøre medfølger køleskab og samtlige 
gardiner. Endvidere medfølger 2 heste og 
1 ged.” Før skødets underskrivelse havde 
vi et møde ved advokaten for at aftale, 
hvad der skulle stå i skødet. Her blev så 
nævnt de 2 heste, og en eller anden 
sagde i sjov, at der også fulgte en ged 
med, men det var ikke noget, der skulle 
skrives. Det insisterede advokaten dog på 
at få lov at skrive, da han aldrig havde 
fået lov at skrive noget tilsvarende i et 
skøde. Af den kommentar i skødet kan 
uvildige måske udlede flere ting, men 
fakta er, at det kun drejede sig om en ad-
vokat, som hyggede sig. 

Og hvad skete der egentlig med det 
gamle pantebrev på 4.000 kr. fra 1941. Et 
lån med en rente på 4 %, i en periode 
hvor renten nærmede sig de 20 %, og et 
lån med en løbetid på 45 år. Ja, dette lån 
forlangte Kreditforeningen simpelthen 
indfriet. 

1985 
I slutningen af 1985 blev der lavet skelfor-
andringer mellem naboejendommene 
Heden 9 (matr.nr. 44d) og Heden 7 (matr. 
nr. 31d). Fra gammel tid er ejendommen 
på Heden 7 bygget helt op imod skellet til 
Heden 9. I forbindelse med en tilbygning 
på Heden 7 var det ikke nok, at ejerne af 
Heden 9 accepterede bygninger mod skel. 
Derfor blev der foretaget en skelforan-
dring, et salg, af 174 m2 jord; den fra-
solgte jord var i forvejen udlagt til for - 
have på Heden 7. Prisen for jorden var 
dels en middag og dels at ejerne af Heden 
7 betalte alle omkostningerne ved skel-
forandringen. 
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Luftfoto af Rydborghus  
på Heden 9, fra 2003.

Detalje fra landmåler-domumentet 
vedrørende skelforandringen  
i 1985 mellem ejendommene 

Heden 7 og Heden 9, Vester Hassing.

Hals Arkiv
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Rydborghus, Heden 9,  
Vester Hassing, 
fotograferet fra  
Øster Hassingvej i 1989. 
Foto: Klem Thomsen
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