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Hølundvej 94X, Nejsigbro 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 18 (Nedrevet)

født omkring 1750, der er fæ-
ster 1) af stedet. 

 Og dog, den 57-årige ”Ras-
mus Thordsen af Niesigbroe”, 
der dør 1778, og den 77 årige 
enke ”Ingeborg ChristensDatter 
af Nejsigbrog”, der dør 1794, 
er formentlig generationen før 
som boede på stedet, og disse 
personer har været på aftægt 2) 
hos Anders Sørensen. 

Den 14. december 1777 dø- 
bes Søren, ”Anders Sørensens 
og Maren Pedersdatters [barn] 
af Neisigbroe”. Den 12. decem-
ber 1779 døbes Karen Marie, 
”Anders Sørensens og Maren 
Pedersdatters [barn] af Neisig-
bro”. Den 19. december 1779 
begraves ”Maren PedersDatter, 
Anders Sørensens Hustru af  Side 1 af 4 
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Ejendommen Nejsigbro lå vest 
for gården Vester Langtved 
(Langtvedvej 98), nord for ejen- 
dommen på Langtvedvej 102, 
øst for ejendommen Egen  
(Hølundvej 83) og syd for ejen-
dommen Finstrupgaard (Hølund- 
vej 94A). Af de gamle kort frem- 
går, at der gik vej ind til Nej-
sigbro fra gårdene Vester 
Langtved og Finstrupgaard. 
Førstnævnte vej blev først slet-
tet, hvorfor det er valgt at give 
Nejsigbro den fiktive adresse 
Hølundvej 94X, selv om den 
også kunne gives den fiktive 
adresse Langtvedvej 100. 
 
Fæstere i 1700-tallet 
Den ældste kendte person i 
Nejsigbro er Anders Sørensen, 
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1) Fæste er en livsvarig, og tit ar-
velig, forpagtning af jord, som der 
betales fæsteafgift for. 
 
2) Aftægt er en aftale, hvorefter 
en ny ejer (eller fæster) af en 
ejendom forpligter sig til at under-
holde den tidligere ejer og hans 
ægtefælle, så længe de lever.  
Sådanne aftaler var meget ud-
bredte. Det aftalte underhold blev 
oftest fastsat ved en aftægts -
kontrakt, som nærmere bestemte 
ydelsernes art: bolig og natural -
ydelser som fødevarer og brænde 
samt tidspunktet for levering.  
Aftægtskontrakten blev som oftest 
tinglyst på ejendommen. Under-
tægt er det samme som aftægt.

Matrikelkortet 
1812-1866 med 
bygningerne på 
Nejsigbro ind-
tegnet nederst 
til højre. 
Søren Andersen,  
skrevet med 
sort til venstre 
for gården, 
køber faderens 
fæstegård i 
1809. Matrikel-
nummeret 18 
står med rødt 
under navnet.

Det lille udsnit af Målebordsblad 
1901-1945, øverst  på siden, er det 
sidste kort, som viser Nejsigbro, 
da bygningen nedrives i 1950’erne. 
Gården øverst er Finstrupgaard.



Neisigbro”, 32 år gammel. Den 
22. januar 1780 begraves ”An-
ders Sørensens Datter Karen 
Marie af Nejsigbro”, 3 uger 
gammel. Den 23. maj 1780  
troloves ”Anders Sørensen fra 
Neisig Broe og Anne Nielsdatter”; 
parret vies i Ulsted kirke den 1. 
oktober. 

Ved folketællingen i 1787 an-
gives Anders Sørensen og Ane 
Nielsdatter at bo på ”Nejsig-
broe” med hans søn af første 
ægteskab, Søren Andersen, en 
tjenestekarl, en tjenestepige 
og aftægtskonen Ingeborg Chri-
stensdatter.  

Ved folketællingen i 1801 an-
gives Anders Sørensen og Ane 
Nielsdatter at bo på ”Neijsig-

broe” med sønnen Søren og en 
tjenestepige. Familien angives 
at være ”ensiddere”, hvad der 
betyder, at gårdens drift før 
udskiftningen 3) ikke var en del 
af dyrkningsfællesskabet. 

Anders Sørensen dør i 1812 
og Anne Nielsdatter i 1818, 
begge på Nejsigbroe, men for-
inden havde sønnen købet ejen- 
dommen til selveje. 

 
1809 
Ved skøde af 14. juni 1809, 
tinglæst 4) 16. juni, sælger et 
konsortium med ”Kammerraad 
Michael Rodewall Gjørup 5) af 
Wiborg” i spidsen ”til Søren  
Andersen i Neisigbroe, hans 
Fader Anders Sørensens ifæste-
havende Gaard, bemeldte Nei-
sigBroe”. Ejendommens hart - 
korn 6) angives at være på 1 
tønde, 3 skæpper, 2 fjerdingkar 
og 2 album. Købesummen er på 
650 rigsdaler.  

Søren Andersen og hustruen 
Karen Sørensdatter får sønnen 
Anders i 1809, datteren Maren 
Kirstine omkring 1812, datte-
ren Karen Marie i 1814, sønnen 
Svend i 1816, sønnen Morten i 
1819, sønnen Søren i 1822 og 
sønnen Thomas i 1826. Ved fol-
ketællingen i 1834 bor ægte- Side 2 af 4
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Nejsigbro blev i 
1869 købt af 
Finstrupgaard 
og nedlagt som 
selvstændigt 
landbrug. 
Fotoet er fra 
1930’erne.  
Foto: 
Hals Arkiv, B9017. 

Nejsigbro staves 
“Neissebroe” 
på Videnskaber-
nes Selskabs 
kort fra 1791.

 
3) Udskiftningen betegner omfor-
delingen af landbrugsjorden under 
Landboreformerne fra 1700 til 
1850. Landbrugsejendomme flyt-
tede mange steder fra landsbyerne 
ud på de nye marker. Udskiftningen 
hang nøje sammen med ændringen 
fra fællesdrift til bøndernes ansvar 
for dyrkningen af deres egen jord. 
Mange steder skete udskiftningen 
ved en blokudskiftning, hvor hver 
gård fik et så firkantet areal som 
muligt. 
 
4) Tinglæst - I dag bliver et skøde 
udfærdiget af en advokat, under-
skrevet ved denne og senere ting-
lyst i retten. Dengang, hvor folk 
ikke nødvendigvis kunne læse og 
skrive, blev skødet ført ind i ting-
bogen af tingskriveren i retten, 
hvorefter det blev læst op og un-
derskrevet.  

Et dokument var før Tinglysnings -
loven af 1926 tinglæst, når det var 
oplæst i retten i et offentligt rets-
møde. 

 
5) Herregårdsslagter var et øge-
navn for en række spekulanter, som 
efter landboreformerne og under 
Englandskrigene opkøbte herre-
gårde og udstykkede dem i raskt 
tempo, bortsolgte bøndergodset til 
fri ejendom ved at sælge fæstegår-
dene til selveje og eventuelt også 
udparcellere hovedgårdsjorden til 
bondegårde og husmandssteder. 
Blandt de kendte af disse er bl.a. 
Michael Rodewald Gjørup (1757-
1835). 
 
6) Hartkorn - se næste side.
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parret på ”Neisigbroe” med 4 
børn, det samme er tilfældet 
ved folketællingen i 1840. Ved 
folketællingen i 1845 bor æg-
teparret på ”Neisigbroe” med 
et barn. Der er ingen tjeneste-
folk ved nogle af de 3 folketæl-
linger. 
 
1846 
Ved skøde af 1. juli 1846, ting-
læst 10. juli sælger Søren An-
dersen sin ”Gaard Neisigbro 
kaldet i Østerhassing Sogn med 
Bygninger og Eiendomme af 
Hartk gl. Matr. [hartkorn efter 
den gamle matrikel 7)] 1 Td  
3 Skp 2 Fdk 2 Alb ny Matr. 2 Td 
1 Skp 1 Fdk 1 Alb” til sin sviger-
søn Lars Christian Christensen. 
Købesummen er 500 rigsbank-
daler. 

Lars Christian Christensen er 
gift med Søren Andersens dat-
ter Maren Kirstine Sørensdat-
ter, og ægteparret flytter nu 
ind på Nejsigbro med deres 
børn. Ved folketællingen i 1850 
bor ægteparret på ”Neisig-
broe” med 3 børn, en tjeneste-
karl og aftægtsægteparret 
Søren Andersen og Karen Sø-
rensdatter. Ved folketællingen 
i 1855 bor ægteparret på ejen-
dommen med 6 børn, en tjene-
stekarl, en tjenestepige og 

aftægtskonen Karen Sørensdat-
ter. Ved folketællingen i 1860 
bor ægteparret på ejendommen 
med 6 børn og en pensionist.  
 
1869 
Ved skøde af 20. juli 1869, 
tinglæst 30. juli, sælger Lars 
Christian Christensen ”af Nei-
sigbro” ejendommen Nejsigbro 
til ”Gaardeier Lars Jensen af 
Neisig” (ejendommen Finstrup-
gaard på Hølundvej 94A). Det 
fremgår af skødet, at Nejsigbro 
har matr. nr. 18. Købesummen 
er 2.200 ”Rigsdaler Rigsmønt”. 

I forbindelse med denne han-
del kommer de forhenværende 
ejere, Lars Christian Christen-
sen og Maren Kirstine Sørens-
datter, på aftægt. Selve skødet 
fylder ca. ½ side i skøde- og 
panteprotokollen. Aftægts -
kontrakten fylder over 1 side i 
skøde- og panteprotokollen, 
hvad der viser vigtigheden af 
denne, selv om den kun kapita-
liseres til 500 rigsdaler.  

Aftægtskontraktens punkter 
vedrører aftægtsfolkenes bolig 
(”Til Bolig for Aftægtsfolkene 
overlades dem det ved Gaar-
den værende Stuehus med den 
dertil hørende sønden for 
samme liggende Have, som 
derfor stedse bliver at vedlige-

Luftfoto af  
Nejsigbro med 
et hølæs på 
vejen til  
Finstrupgaard 
fra 1948-1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15326.
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6) Hartkorn betyder egentlig 
"hårdt korn", altså brødkorn, men 
tidligere var tønde hartkorn en 
enhed for værdien af landbrugsjord 
(en kombination af jordens areal og 
ydeevne).  
I den lange periode, hvor al  
betaling foregik som byttehandel 
med konkrete varer var det nød-
vendigt med et fælles værdimål. 
Man besluttede sig til at sammen-
ligne alle varer med værdien af det 
såkaldte "hårde korn" eller hart-
korn. Hartkorn måltes i tønder 
(ikke at forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper  
= 32 fjerdingkar = 96 album.  
Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903.  
 
7) Ny matricul - Danmark er blevet 
matrikuleret flere gange, således i 
1644 og 1688. De tidlige matrikler 
blev imidlertid ikke vedligeholdt 
med hensyn til forandringer i ejen-
domsforholdene, og efter udskift-
ningen i slutningen af 1700-tallet 
var der behov for udarbejdelsen af 
en ny matrikel, og det skete i 1844.  

Ejendommen Nejsigbro havde 
altså et hartkorn efter den gamle 
matrikel (før 1844) på 1 tønde, 3 
skæpper, 2 fjerdingkar og 2 album, 
og har efter den nye matrikel 
(efter 1844) et hartkorn på 2 tøn-
der, 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 1 
album.  

Det var også med matriklen af 
1844, at vi fik de matrikelnumre, 
der bruges den dag i dag. Ejendom-
men Nejsigbro har nu fået matr. nr. 
18 i Øster Hassing Sogns nordøstlige 
Del, men dette får vi nu først at 
vide i næstkommende skøde.



holde af Gaardens Eier i god 
beboelig Stand saalænge  
Aftægtsfolkene lever og derfor 
skulle de selvfølgelig have fri 
og uhindret Adgang til Deres 
Aftægtsbolig, Adgang til og af-
benyttelse af Gaardens Brønd 
og Ret til at tage tilhuse for 
sig, hvem de ønsker”), af-
tægtsfolkenes underhold (i 
form af rug og byg, købmands-
varer, ”1 levende Griis, 6 uger 
gl: som leveres hver 1ste Mai”, 
fårekød, fåretalg, fåreuld, hør 
og rughalm), aftægtsfolkenes 
ildebrændsel (”aarligt 10 læs 
Skudtørv a 1000 stk pr Læs ... 
af almindelig størrelse og god 
qualitet”), aftægtsfolkenes ret 
til at holde dyr (”2 Høns ...  
2 Faar”), aftægtsfolkenes 
hjælp til transport og som sid-
ste punkt aftægtsfolkenes be-
gravelse (som køberen skal 
lade ”anstændig begrave over-
ensstemmende med deres 
Stand og Egnens Skik og Brug”). 

Med denne handel ophører 
Nejsigbro med at være en selv-
stændighed enhed. Huset, som 
vedbliver at eksistere over 80 
år endnu, bliver i første om-
gang brugt som aftægtsbolig, 
herefter bliver det brugt dels 
til udlejning og dels som med-
arbejderbolig.  

1870 
Aftægtsægteparret Lars Chri-
stian Christensen og Maren Kir-
stine Sørensdatter er ved 
folketællingen i 1870 at finde 
på ”Neisigbro” med 4 børn, en 
arbejdsmand og en slægtning. 
Ved folketællingen i 1880 bor 
ægteparret og et plejebarn på 
”Neisig Bro”. 

Aftægtskonen Maren Kirstine 
Sørensdatter dør på Nejsigbro i 
1886, 73 år gammel, hvorefter 
aftægtsmanden Lars Christian 
Christensen efterfølgende  
flytter ind i huset på Finstrup-
gaard.  

Herefter kan Jens Sørensen, 
hustruen Johanne Marie Hansen 
og deres 3 børn flytte ind på 
Nejsigbro. Dette er i al fald si-
tuationen ved folketællingen i 
1890. Indsidder 8) Jens Sørensen 
og hustruen Johanne Marie 
Hansen får sønnen Hans Peter 
Sørensen senere i 1890 og dat-
teren Maren Dorthe Sørensen i 
1893, begge født i Neisigbro. 

Jens Sørensen dør af ”Under-
livs Betændelse” i 1894, 35 år 
gammel, men enken bliver bo-
ende på Nejsigbro mange år 
endnu. Ved folketællingen i 
1901 er hun at finde på ”Nej-
sigbro” med 5 hjemmeboende 
børn, hvoraf den ældste er 15 

år, og hun ernærer sig som 
”strikkerske”. Ved folketællin-
gen i 1906 er der 2 hjemmebo-
ende børn. 

 
1911 
Ved folketællingen i 1911 er 
Søren Chr. Sørensen, hustruen 
Maren Sofie Sørensen og søn-
nen Niels Chr. Sørensen at 
finde på Nejsigbro.  

Ved folketællingen i 1916 bor 
fodermesteren Johannes Mari-
nus Madsen på Nejsigbro med 
hustru og 2 børn. Han angives 
at arbejde for Larsen på Fin-
strupgaard.  

Det er formentlig også på 
Nejsigbro, at fodermesteren 
Thomas P. Pedersen bor med 
hustru og 2 børn ved folketæl-
lingen i 1921, at fodermesteren 
Christian Sørensen bor med hu-
stru og 2 børn ved folketællin-
gen i 1925, og at fodermester 
Sigurd Rasmussen bor med hu-
stru og søn ved folketællingen i 
1930.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
arbejdsmanden Niels Ingerslev 
Larsen, hustruen Dagmar  
Lovise Larsen og plejesønnen 
Niels Peter Nielsen på Nejsig-
bro. 

De sidste spor af Nejsigbro er 
fra Øster Hassing kirkebog.  
Arbejdsmand Kjeld Jakobsen og 
hustru Rita Andersen Sund får 
sønnen Jørn Sund Jakobsen i 
1947 og sønnen Leo Sund  
Jakobsen i 1948.  

Traktorfører Børge Johansen 
Koch og hustruen Inga Svend-
sen får datteren Ingelise Jo-
hansen Koch i 1950. 

Arbejdsmand Harry Egon Jes-
persen og hustru Esther Irene 
Larsen får datteren Mona Kir-
stine Jespersen i 1951. Alle 
disse børn er født på Nejsigbro. 

Det er formentlig i 1950’er -
ne, at bygningerne ved Nejsig-
bro rives ned. 

Den 2. juli 1970 inddrages 
matr. nr. 18 ind under matr. nr. 
19a (Finstrupgaard). Hermed 
forsvinder det sidste spor efter 
fordums ejendom Nejsigbro.
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Ejendommen 
Nejsigbro  

består af 3  
bygninger på  

Højkantskortet 
1840-1899. 
Gården til 
højre for  

Øster Nejsig er 
den nuværende 
Finstrupgaard, 

som dengang 
også blev kaldt 

Øster Nejsig.  

 
8) En Indsidder er en person, som 
sidder til leje.

Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 325, 9362 Gandrup, på www.halsarkiv.dk


