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Kirkevej 2 Matr. nr. 146

I slutningen af 1700-tallet kom de landbo-
reformer, der banede vejen for en omfor-
deling af den gamle bondejord, kaldet 
udskiftningen1). I Vester Hassing fandt ud-
skiftningen sted i år 1800. Ved udskiftnin-
gen kunne lodsejerne ikke kræve mindre 
arealer som f.eks. vandingssteder, drifts-
veje, grusgrave m.v. udskiftet. Disse area-
ler blev derfor ved udskiftningen henlagt 
til fælles brug.  

Begrebet gadejord dækker de fælles-
arealer - en landsbygade, et gadekær, en-
fællesvanding, eller en sand-, ler- eller 
kalkgrav – der lå tilbage efter udskiftnin-
gen. I matriklen blev disse arealer beteg-
net med ordet ”fælles”. Arealerne kan 
samlet betegnes som ”fællesjorde”. Disse 
fællesarealer blev som regel ikke matri-
kuleret. Dette gælder også Kirkevej 2, 
som er tidligere gadejord.  
 

1)  
Udskiftningen betegner  
omfordelingen af landbrugs- 
jorden under Landboreformerne 
fra 1700 til 1850. Landbrugs-
ejendomme flyttede mange  
steder fra landsbyerne ud på de 
nye marker.  

Udskiftningen hang nøje sam-
men med ændringen fra fælles-
drift til bøndernes ansvar for 
dyrkningen af deres egen jord.  

Mange steder skete udskift-
ningen ved en blokudskiftning, 
hvor hver gård fik et så firkan-
tet areal som muligt.

Matrikelkortet over Vester 
Hassing by fra 1858. 
•viser det det stykke  
gadejord, som bymændene i 
1846 gav Peder Christian Niel-
sen lov til at bygge sin 
smedje på. 
•viser den umatrikulerede 
grund, som jordemoder- 
boligen lå på.
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Ved smedjen, der er midt i 
billedet, blev der kort efter 

1857 bygget en beboelse. 
Til venstre ligger byens 

jordemoderbolig. 
Billedet er fotograferet  

hen over Krodammen 
 mellem 1899 og 1907. 

Foto: Hals Arkiv 
  

Hals 
Arkiv

1846 
I oktober 1846 modtager bymændene, 
dvs. lodejerne, i Vester Hassing by en an-
søgning fra Peder Christian Nielsen, hvor 
han bl.a. skriver: ”Jeg undertegnede an-
søger Westerhassing Bye om tilladelse til 
at opføre en Smedie paa den Byen tilhø-
rende Plads, Hørgaarden kaldet, som ikke 
i nogen Maade tjener Bye til Nytte”.  

Han ansøger altså om at måtte bygge 
på et stykke af byens gadejord, og i an-
søgningen anmoder han også bymændene 
om at betragte overdragelsen af ”Plads og 
Smedie som en Kjøbetract paa 100 Aar”. 
Til gengæld forpligter Peder Christian  
Nielsen sig til at ”give et aarligt Bidrag til 
Westerhassing Sogns Fattigkasse”. Peder 
Christian Nielsen beder også om påteg-
ning af tilladelsen, og den får han. Først 
underskriver præsten, pastor Plum. Der-
næst underskriver 25 bymænd.  

For at få råd til at bygge smedjen, må 
Peder Christian Nielsen dog ud på låne-
markedet, idet han låner 100 rigsbankda-
ler med sikkerhed i tilladelsen og i 
smedjen. Panteobligationen, dvs. gælds-
beviset, er indført i Kær Herreds skøde- 
og panteprotokol – og tinglæst 4. decem-
ber 1846 – og sammesteds er såvel ansøg-
ning som tilladelse indført. Smedjen må 
formodes at være bygget kort efter. 

Peder Christian Nielsen blev gift med 
Johanne Mathea Marie Nielsen, der var 
jordemoder. Formentlig har parret boet i 
jordemoderboligen, der lå lige overfor 
smedjen (jordemoderboligen lå på kirkens 
parkeringsplads ud imod Halsvej). 

 
 

 



1879 
Ved skøde af 17. december 1879, tinglæst 
19. december, sælger smeden Lars Chri-
stian Larsen til Laurids Larsen ”af Wester-
hassing” det hus og den smedje, der ”er 
opført paa Byens Gade”. 

Her var Laurids Larsen, der kom fra 
Svenstrup, at finde som smed ved de  
efterfølgende folketællingerne i 1880 og 
1890. Han var gift med Ane Cathrine  
Pedersen, der er født i Vester Hassing. 
 
1891-1901 
Ved skøde af 14. marts 1891, tinglæst den 
3. april, sælger smeden Laurids Larsen 
huset og smedjen til ”Gaard og Mølleejer 
L. P. Eriksen Hougaards Mølle, Kroejer C. 
Ottosen og Gaardejer og Sognefoged Niels 
Peter Nielsen alle i V. Hassing”.  

Ved skøde af 22. november 1893, ting-
læst 24. november, sælger Niels Peter  
Nielsen sin andel af stedet til L. P. Erich-
sen og Carl Ottosen. 

Ved skøde af 19. juni 1895, tinglæst 28. 
juni, sælger L. P. Erichsen og C. Ottosen 
stedet til Christian Nielsen, medfølgende 
”alt til Smedien tilhørende Værktøj, saa-
ledes som det er paavist og noteret”. 

Ved skøde af 21. december 1900, ting-
læst 11. januar 1901, sælger smed Chri-
stian Nielsen af Vester Hassing huset og 
smedjen til smed Christian Peter Nielsen 
af Horsens (nutidens Langholt). I handlen 
medfølger ”en Kakkelovn, et Kogefur og 
en Grukjedel samt Hylder og Rækker, 
men derimod ikke Smedeværktøjet selv 
om det er nagelfast”. 

 
1903 
Ved skøde af 20. juni 1903, tinglæst 3. 
juli, overdrages hus og smedje fra smed-
mester Christian Peter Nielsen af Vester 
Hassing til smedemester Niels Jensen af 
Øster Hassing. 

1857  
Ved skøde af 19. juni 1857, tinglæst 3. 
juli, overdrages smedjen, som angives at 
være på 5 fag 2), fra smed Peder Christian 
Nielsen til smed Hans Christian Larsen, 
begge er af Vester Hassing. 

Kort efter må der være blevet bygget 
beboelse ved siden af smedjen. Af næst-
kommende skøde, ved Hans Christian Lar-
sens salg i 1876, fremgår, at Hans Chr. 
Larsen i forbindelse med købet i 1857 har 
fået bymændenes tilladelse til at opføre 
et beboelseshus ved siden af smedjen. 
Også beboelsen bliver et 5 fag stort hus. 

Hans Christian Larsen blev først gift 
med Ane Marie Jensdatter, der døde i 
1864 i Vester Hassing. Herefter bliver han 
i 1865 gift med Malene Bertelsdatter.  

 
1876 
Ved skøde af 18. oktober 1876, tinglæst 
24. november, overdrages smedjen og be-
boelsen fra smed Hans Christian Larsen til 
smed Lars Christian Larsen. Allerede efter 
3 år solgte han stedet.  
 

På matrikkelkortet fra 1901 
har smedjen fået matr. nr.146 
og jordemoderboligen matr. 
nr. 145.  
Vester Hassing Kro, der bliver 
bygget i 1919 er senere til- 
føjet liggende i Krodammen 
- matr. nr 153a. 
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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

2)  
Ved et fag (fra tysk: fach, 
grundbetydning: noget sam-
menføjet) forstås den flade 
eller det dertil svarende rum, 
der ligger mellem to (lodrette) 
vægstolper i en bindingsværks-
bygning eller mellem to tag-
spær (i samme tagside).



Ved købet i 1903 fik Niels Jensen ingen 
hæftelser i ejendommen, dvs. at han 
ingen tinglyst gæld fik i ejendommen. Det 
fik han til gengæld 5 år senere, i 1908, 
hvor han hjemtog et lån på 3.000 kr. i 
”Kreditforeningen af Grundejere paa  
Landet i Jylland”. Lånet er med pant i 
matr. nr. 146 i Vester Hassing By. Dette 
betyder, at stedet nu er blevet matrikule-
ret. Formålet med lånet var at bygge nyt. 
Den gamle smedje og den gamle beboelse 
rives ned og erstattes af et nyt byggeri. 

 

Ved denne handel får vi at vide, hvad 
er smedværksted anno 1903 indeholder, 
for i skødet står, at overdragelsen indbe-
fatter ”det mig tilhørende Smedeværktøj 
bestaaende af 1 Boremaskine, 2 Ambolte, 
1 Bukmaskine, 1 Slibesten, 2 Forhamre,  
3 Hamre, 2 Bænkhamre, 12 Smedetænger, 
12 Ben 3), 20 Braadder 4), 3 Sæthamre 5),  
5 Sæt Sinker 6), 12 Nageljærn 7), 1 Boltsax, 
5 Snitter med Tilbehør 8), 6 Vindjærn 9),  
10 Skruenøgler, 2 Borsving, 1 Baand kniv,  
1 Hovtang, 2 Rejfklør 10), 1 Haandklo,  
1 Skruestik, 1 Sæt Skotøj 11), 7 Haand-
mejsler, 1 Haandmejsel med Tang,  
48 Dorner, 2 Stikler 12), 1 Knivpar, 1 Jærn 
Alen, 1 Bøssingbor 13), 1 Haanddril, 1 Rør-
tang, 1 Jærnsav, 1 Ildspyd, 1 Sandske,  
5 Stumpringeljærn 14), 1 Staalskive og  
1 Centrifugalblæser”. 

3)  
Stolper til bindingsværk,  
mellem højrem og bundrem.    
4)  
Gammel/lokal skrivemåde for 
brædder. Dette giver god  
mening med de foranstående 
stolper (de 12 Ben).  
5)  
Værktøjer med skaft, som man 
placerede på emnet, der lå på 
ambolten, og slog så på sæt-
hammeren med en forhammer 
- f.eks for at lave et firkantet 
hul i et beslag.    
6)  
2 forme som man brugte, når 
emnet skulle have en forsænk-
ning, f.eks. til et bolthoved.    
7)  
Naglejern er værktøj/form til 
fremstilling af håndsmedede 
nagler.    
8) Gevind-skæreværktøj.  
9) Håndtag til gevindtappe.  
10)  
Kæber som sættes i skruestik-
ken for at holde et emne skråt, 
så man med fil kan reife det, 
dvs. file det skråt.  
11)  
Kasse med værktøj til skoning 
af hest.  
12)  
Stikkel i ental. Bolt/split til at 
fastholde f.eks. et vognhjul.  
13)  
Bøsningsbor er et rørformet 
værktøj til udboring af hjulnav 
med plads til bøsningen – forin-
gen mellem aksel og nav.  
14)  
Stump-ringeljern er værktøj til 
fremstilling af runde jernbånd. 
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Smed Niels Jensen med to medhjælpere foran 
den nye smedie og beboelse. Foto fra 1910. 
Foto: Hals Arkiv 

Smed Niels Jensens søn Jens Christoffer  
Jensen i gang med at sko en hest, der tilhører 
Søren Pedersen, Vester Hassing østre enge. 
Ca. 1920. Foto: Hals Arkiv 



1935 
Efter etablering af den nye smedje sælger 
Niels Jensen stedet til Elise Kristiane 
(Jane) Andreasen. Skødet tinglyses den 
16. februar 1935.  

I forbindelse med salget tinglyses en 
servitut om, at der på ejendommen ikke 
må ”drives Smedevirksomhed saalænge 
saadan Virksomhed drives i Huset matr. 
nr. 25v”. Selv om smedjen på Halsvej for 
længst er borte, er servitutten stadig 
tinglyst på ejendommen. 

Jane Andreasen indrettede i 1938 et  
Tatoludsalg i huset. 

Ved folketællingen i 1940 angives hun 
stadig at have sin ”Tatol” forretning. For-
uden en husassistent havde hun 4 lejere i 
huset. 

 
1959 
I 1959 overtager Carl Laustsen stedet. 
Skødet tinglyses 4. maj 1959. 
 
1998-2018 
I 1998 overtager Jan Steinar Hestad og 
Unni Thorup Hestad stedet.  

I 2003 bliver Unni Thorup Hestad ene-
ejer.  

I 2004 køber Carsten Møller stedet. 
Fra 1. januar 2017 overtager Flemming 

Meldgaard huset på Kirkevej 2. 
 

Niels Jensen var gift med Mariane  
Christine Olsen. Af parrets børn kendes 
Jens Kristoffer Jensen, der er født 1903, 
Poul Marius Jensen, der er født i 1905, 
Laura Marie Jensen, der er født i 1907,  
og Laurits Frederik Jensen, der er født i 
1910. Det ældste barn er født i Melholt, 
Dronninglund sogn, mens alle de øvrige er 
født i Vester Hassing. Alle børnene er 
døbt i Vester Hassing kirke. 

I 1934 køber Jensen matr. nr. 20y, 25v 
og 74k, som er brandtomten efter Kro- 
gaardens avlsbygninger, der brændte i 
1933, og her bygger han en ny og større 
smedeforretning. Den nye smedje blev 
placeret på matr. 25v, i dag adressen 
Halsvej 265B.  

Ved folketællingen i 1940 står sønnen, 
Laurits Frederik Jensen, som smede -
mester i den nybyggede smedje på Halsvej. 
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Den senere ombyggede og nu 
renoverede tidligere smedje 
fotograferet i 2018 
Foto: Klem Thomsen

Sigurd Voerbergs foto fra 1923  
af udsigten fra Kirketårnet. 
Forrest i midten af billedet 
Niels Jensens smedje fra 
1908-09 og på den anden side 
af Kirkevej jordemoderboligen. 
Midt i billedet ligger  
Krogaardens avlsbygninger, 
som brændte i 1933. 
Foto: Hals Arkiv
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De store vinduer i gavlen ud 
mod Halsvej stammer sand-
synligvis fra 1938, hvor den 
tidligere smedje blev ombyg-
get til Tatol-udsalg.  
Fotograferet i 2018 
Foto: Klem Thomsen

Hals Arkiv
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