
Huse i Vester Hassing Sogn  
Tekst af Klem Thomsen  
Redigering og billedvalg af Asbjørn Thomsen 
Udgivet marts 2019 af Hals Arkiv på www.halshistorie.dk  
 

Kirkevej 1 (Jordemoderboligen) Matr. nr. 145

På Kirkevej 1 i Vester Hassing ligger  
Vester Hassing Kirke. Adressen består af 3 
matrikelnumre, matr. nr. 178 som er den 
øvre del af kirkegården, hvorpå også kir-
ken ligger, matr. nr. 1k som er den nedre 
del af kirkegården, og matr. nr. 145, som 
er den del af kirkegårdens parkerings-
plads, som støder op imod den nuvæ-
rende Halsvej. Her lå tidligere den gamle 
jordemoderbolig. 
 
1816-1818 
I 1810 blev udsendt et reglement for  
jordemodervæsenets indretning udenfor 
København 1). I Aalborg Amt blev regle-
mentet dog først sat i værk fra 1816. Med 
reglementet blev også betalingen sat i  
system. En jordemoder 2) skulle dels afløn-
nes af amtet, der ydede et mindre penge- 
beløb, og endelig skulle det enkelte jor-
demoderdistrikts skatteydere efter evne 
betale til jordemoderens bolig, foderet til 
en ko, en del brænde og desuden køre 
hende til barselskonerne, når der var be -
hov herfor. Derudover skulle hver familie, 
som jordemoderen assisterede, betale 
hende et honorar efter deres formåen, 
men jordemoderen havde dog pligt til at 
hjælpe alle, uanset om folk havde råd til 
at betale hende eller ej.  

Opstarten var dog vanskelig, også i 
Øster og Vester Hassing sogne, idet mange 

1)  
I hovedstaden havde da i en år- 
række eksisteret formelle regler 
for autoriserede jordemødre, 
men i provinsen fandtes ingen 
fastlagte regler for jordemødre-
nes uddannelse, ansættelsesfor-
hold og aflønning. De fleste 
steder havde man hidtil benyttet 
sig af uautoriserede jordemødre, 
der er kraft af deres erfaring 
havde vundet folks tillid. 
 
2)  
Navnet jordemoder hentyder til 
den kvinde, som efter fødslen  
løftede det nyfødte barn op fra 
jordgulvet, hvor den fødende lå. 
Op gennem tiderne brugtes  
senere udtrykket gjordemoder, 
blandt andet i en del ældre folke-
tællinger. Dette skyldes egentlig 
en gammel misfortolkning af jor-
demoder, idet man mente, det 
havde noget at gøre med den 
gjorde, barnet blev løftet i.

l
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Til venstre ligger byens 
jordemoderbolig fra 1818. 
Smedjen blev opført i 1846  
og kort efter 1857 blev  
smedens beboelse bygget. 
Til højre ses Vester Hassing 
Brugsforening fra 1898. 
Billedet er fotograferet  
hen over Krodammen 
mellem 1899 og 1907. 
Foto: Hals Arkiv 

Hals 
Arkiv

beboere ikke ville bruge den nye midler -
tidigt ansatte jordemoder Sidsel Rasmus-
sen, men fortsatte med at bruge 
uautoriserede jordemødre. En væsentlig 
grund til dette var sandsynligvis, at de 
nye jordemødre skulle betales for deres 
ydelser.  

At folk virkelig var modvillige fremgår 
af et brev af 22. januar 1817, hvori det 
meddeles, at 5 mænd fra Øster Hassing 
var udeblevet fra arbejdet på jordemo-
derhuset i Vester Hassing. Denne bolig 
blev dog opført, men holdt ikke længe, da 
huset brændte i det tidlige forår 1818.  

Så først fik man kun modvilligt lavet 
jordemoderboligen færdig, efterfølgende 
måtte man i gang med at opføre det 
samme hus endnu en gang. 
 
1834-1845 
Det har ikke været muligt at finde en  
jordemoder i Vester Hassing før 1846. 
Derimod er Maren Christensdatter, gift 
med skolelærer Jacob Hansen i Gandrup, 
at finde som jordemoder ved folketællin-
gerne i 1834, 1840 og 1845. Ved den før-
ste folketælling angives hun at bo i Øster 
Hassing sogn, og ved de 2 sidstnævnte  
folketællinger angives hun at bo på skolen 
i Gandrup, som ligger i Vester Hassing 
sogn. Ved folketællingen i 1850 angives 
hun ikke længere at være jordemoder. 
 Fortsættes næste side



føder hun datteren Emilie Tausine  
Nielsen. På dette tidspunkt er hun ugift, 
og det er faderen, smeden Peder Chr.  
Nielsen fra Hals, også. Året efter giftede 
parret sig, og de slog sig ned i Hals, hvor 
de er at finde i 1845. Johanne Mathea 
Marie Nielsdatter er endnu ikke jordemo-
der, men sandsynligvis er hun i fuld gang 
med uddannelsen. Ved folketællingen i 
1850 angives hun at være jordemoder i 
Vester Hassing. I 1852 får parret sønnen 
Anthon Nicolai Nielsen. 

I 1859 dør Peder Christian Nielsen, og 
jordemoderenken gifter sig senere samme 
år med Jens Pedersen. Ved de næstkom-
mende folketællinger frem til 1880 er  
Johanne Mathea Marie Nielsdatter at 
finde som jordemoder i Vester Hassing.  
I 1900 dør den nu pensionerede jorde -
moder i Vester Hassing. 
 

1846 
I oktober 1846 modtager bymændene, 
dvs. lodejerne, i Vester Hassing by en an-
søgning fra Peder Christian Nielsen om til-
ladelse til at opføre en smedje ”paa den 
Byen tilhørende Plads, Hørgaarden kal-
det, som ikke i nogen Maade tjener Byen 
til Nytte”. Han ansøger altså om at måtte 
bygge på et stykke af byens gadejord 3). 
Smeden Peder Christian Nielsen fik tilla-
delsen, og han lod smedjen opføre på an-
givne stykke jord (i dag adressen Kirkevej 
2). Der blev ikke bygget beboelse sammen 
med smedjen, og det gjorde der ikke, 
fordi smeden var gift med byens nytil-
trådte jordemoder, Johanne Mathea Marie 
Nielsdatter, der havde bolig i jordemoder-
boligen, som lå lige overfor den nyopførte 
smedje. 

Johanne Mathea Marie Nielsdatter er 
født i Ulsted sogn i 1817. I december 1840 
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Forrest til venstre Kapellan-
boligen, og til højre for den 
smedens hus med smedjen. 
Til højre ses Jordemoder- 
boligen og bag det  
Krogaardens stuehus.  
Billedet er taget fra det 
netop forhøjede kirketårn 
sidst i 1907 eller først i 1908. 
Foto: Hals Arkiv 

Hals Arkiv

3)  
I slutningen af 1700-tallet kom de 
landboreformer, der banede vejen 
for en omfordeling af den gamle 
bondejord, kaldet udskiftningen. I 
Vester Hassing fandt udskiftnin-
gen sted i år 1800.  

Ved udskiftningen kunne lods -
ejerne ikke kræve mindre arealer 
som f.eks. vandingssteder, drifts-
veje, grusgrave m.v. udskiftet. 
Disse arealer blev derfor ved ud-
skiftningen henlagt til fælles 
brug. Begrebet gadejord dækker 
over de fællesarealer - en lands-
bygade, et gadekær, en fælles-
vanding, eller en sand-, ler- eller 
kalkgrav – der lå tilbage efter ud-
skiftningen.  

I matriklen blev disse arealer 
betegnet med ordet ”fælles”. 
Arealerne kan samlet betegnes 
som ”fællesjorde”.  
Disse fællesarealer blev som regel 
ikke matrikuleret.

l

l

Matrikelkortet over Vester 
Hassing by fra 1858. 
•viser det det stykke  
gadejord, som bymændene  
i 1846 gav Peder Christian  
Nielsen lov til at bygge sin 
smedje på. 
•viser den umatrikulerede 
grund, som jordemoder- 
boligen lå på.
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1882  
I 1882 kommer Mikkel Skibsted Als og  
Antonette Marie Larsen til Vester Hassing. 
Antonette Marie Larsen er født i Hals i 
1858.  

I marts 1879 bliver jomfru Antonette 
Marie Larsen gift med Mikkel Skibsted Als. 
Ved folketællingen i 1880 bor parret på 
Haslevgaards Mølle i Als sogn. Parret fik 
tilsyneladende ingen børn. 

Formodentlig overtog Antonette Marie 
Larsen jordemoderstillingen ved tilflytnin-
gen i 1882. Men et er sikkert, nemlig at 
parret ved folketællingen i 1890 boede i 
jordemoderboligen, og at Antonette Marie 
Larsen på dette tidspunkt var jordemoder. 
Og i de næstkommende folketællinger 
frem til 1911 er hun at finde som jorde-
moder i Vester Hassing. 

Ved folketællingen i 1916 er der kom-
met en ny jordemoder til byen. Hvor  
Antonette Marie Larsen og hendes mand 
ved denne folketælling befandt sig vides 
ikke 4), men ved folketællingen i 1921 er 
hun at finde i Vester Hassing som pensio-
neret jordemoder. Hendes mand er godt 
16 år ældre end hende og bliver pensione-
ret som postbud, hvad der måske er årsag 
til, at hun lod sig pensionere i så tidlig en 
alder. I 1934 dør Antonette Marie Larsen i 
Vester Hassing. 
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Antonette Marie Als og Mikkel Skibsted Als 
Fotos: Hals Arkiv

Jordemoder Antonette Marie Als  
og Mikkel Skibsted Als foran  

Jordemoderboligen omkring 1900.            
Foto: Hals Arkiv

Den unge jordemoder  
Antonette Marie Als  
fotograferet sammen med  
en veninde (stående)  
omkring 1880.                                        
Foto: Hals Arkiv

4) 
I min artikel ”Bymændene i Vester Hassing 1919” 
skriver jeg side 200 og 210, at Mikkel Skibsted Als 
og hustruen, jordemoder Antonette Marie Als, 
boede i jordemoderboligen i 1919. Dette er ikke 
korrekt. I 1916 er der kommet ny jordemoder til 
Vester Hassing og det nu forhenværende jorde-
moderpar har formodentlig i en kort periode boet 
udenbys. De vendte dog tilbage til Vester Hassing 
inden 1919, Antonette Marie Als nu som pensione-
ret jordemoder, og parret må have købt et hus, i 
al fald angives Mikkel Skibsted Als ved folketæl-
lingen 1925 at være husejer.  
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1956 
Else Ottelie Svennum var den sidste  
jordemoder i Vester Hassing, og hun til-
trådte formodentlig midt i 1950’erne. 
Hun er født i 1926 i Rønnebjerg i Vrejlev 
sogn, Hjørring amt 6). 

Hun boede efter tiltrædelsen i den 
gamle jordemoderbolig på Kirkevej 

7), for-
modentlig indtil denne blev solgt i 1961. 
Herefter havde hun først praksis på Hals-
vej 215 og senere på Hvolgården 42. Hun 
fungerede som jordemoder indtil juli 
1985, og har i sin praktiserende periode 
taget imod mange børn i Vester Hassing.  

Efter at Else Svennum stoppede som 
jordemoder i midten af 1985 praktiserede 
forskellige jordemødre fra Aalborg på 
skift i Lægehuset i Vester Hassing. Else 
Svennum døde i 1991.  

Men tilbage til jordemoderboligen, der 
som tidligere nævnt var bygget på byens 
gadejord og som var umatrikuleret. Først 
i 1956 matrikuleres de 451 m2, som stedet 
bestod af, og dette fik matr. nr. 145.  
I realregistrene, som er et slags indeks til 
skøde- og panteprotokollerne, står om 
stedet, at der er ”Ingen tinglyst Adkomst” 
om ejendommen. Den 3. februar 1956 får 
den daværende Aalborg Amtskommune 
adkomst 8) til stedet ved ejendomsdom. 
 
1961 
Den 24. november 1961 overtager Vester 
Hassing Menighedsråd den gamle jorde-
moderbolig. De lod umiddelbart efter 
huset rive ned og anlagde parkeringsplads 
hen over stedet.

1916 
Ved folketællingen i 1916 findes Kirstine 
Pedersen som jordemoder i Vester Has-
sing. Hun er født i 1861 i Horsens sogn, 
Aalborg amt (nutidens Langholt). Hun 
blev gift i 1881 med Niels Peter Pedersen. 
Parret fik en del børn, først i Nørresundby 
og senere i Skivum i Aars sogn. Omkring 
1894 flytter parret ind i Veggergaarde  
jordemoderbolig i Skivum sogn, og her 
fungerer Kirstine Pedersen som jorde– 
moder, indtil parret i 1916 er at finde i 
jordemoderboligen i Vester Hassing. 

Også ved folketællingen i 1921 er Niels 
Peter Pedersen og jordemoderen Kristine 
Pedersen at finde i Vester Hassing. 
 
1925 
Ved folketællingen i 1925 er Ane Marie 
Jensen Roelsgaard at finde i jordemoder-
boligen i Vester Hassing. Hun er født i 
1890 i Lild sogn i Thisted amt. Hun var 
ugift. Også ved folketællingerne i 1930 og 
1940 er Roelsgaard Jensen at finde som 
jordemoder i Vester Hassing.  

Frøken Roelsgaard var stadig jordemo-
der i starten af 1950’erne 5), og formodent-
lig har hun fungeret som jordemoder frem 
til omkring midten af 1950’erne. Dette vil 
også passe fint med, at hun blev pensio-
neret som ca. 65-årig. Efter jordemoder-
gerningen flyttede hun først på Spring - 
vandspladsen og senere på Hassinghave. 
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Vester Hassing Kro, Jorde- 
moderboligen, kirken, gavlen 
af smedjen og Brugsen  
fotograferet i 1926. 
Foto: Hals Arkiv

5)  
Der har i Facebook gruppen ”Jeg 
er fra Vester Hassing” været 2 
tråde, som har beskæftiget sig 
med de sidste 2 jordemødre i  
Vester Hassing.  

I den ene af disse fortæller Lars 
Gaarn Svendsen, at han husker 
mange gange at have leveret  
Kosangas til Roelsgaard, ligesom 
han var med, når hans far ord-
nede en vandhane, der dryppede. 
Han mener, at det var i starten af 
1950’erne.  

Karen Winther Christensen for-
tæller, at frk. Roelsgaard efter 
jordemodergerningen flyttede 
ovenpå i det hvide hus (som den-
gang var rødt) på Springvands-
pladsen, og senere kom hun på 
Hassinghave.  
6), 7) og 8) - se næste side 
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Frøken Roelsgaard på besøg hos familien  
Kaasgaard på Krogaarden, flankeret af bør-
nene Marie og Ole Kaasgaard, som hun har 
været jordemoder for. Foto fra omkring 1942. 
Foto: Hals Arkiv
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Jordemoderboligen på hjørnet af Halsvej  
og Kirkevej. 
Fotograferet i 1939 af Sigurd Voerberg. 
Foto: Hals Arkiv
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Noter til side 4: 
 
6)  
Fødsels- og dødsoplysninger for Else Svennum er 
venligst meddelt mig af Else Marie Svennum fra  
Djørup ved Nibe. Hendes familieskab til jordemoder 
Else Svennum er langt ude, men hun skrev dog til 
mig, at alle med efternavnet Svennum er i familie. 
 
7)  
Der har i Facebook gruppen ”Jeg er fra Vester Has-
sing” været 2 tråde, som har beskæftiget sig med de 
sidste 2 jordemødre i Vester Hassing.  

I den ene af disse fortæller Willy Haukrogh, at han 
har været ved frk. Roelsgaard i den gamle jordemo-
derbolig i ca. 1960, hvor hun boede indtil den nye 
bolig blev bygget.  

I den anden af disse fortælles, at jordemoderen 
Else Svennum først boede på Halsvej 215 og senere 
på Hvolgården 42. Kun Willy Haukrog husker, at hun 
også har boet i den gamle jordemoderbolig, men i 
det hele taget husker ikke ret mange noget fra den 
gamle jordemoderbolig. Derimod husker mange, at 
have haft Else Svennum som jordemoder, der næv-
nes årstal i perioden fra 1965 til juli 1985. Herefter 
var der skiftende jordemødre fra Aalborg, som 
havde til huse i lægehuset i Vester Hassing. 

 
8)  
Adkomst bruges i betydningen ”besiddelse af en  
rettighed til noget”. Et dokument, som fastslår en 
adkomst, fx et skøde på en fast ejendom, kaldes et 
adkomstdokument; i dette tilfælde er dokumentet 
en udskrift af en domsafsigelse.

Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk


