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Artiklen blev bragt i november 2021 i Fra Himmerland og Kjær Herred 2021.  
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1854 (POPPELGAARD, HOUVEJ 248) 
I 1854 overtager Johan Peter Werner 
Poppelgaard, som på dette tidspunkt 
for uden matr. nr. 22a består af matr. nr. 
11. I 1874 afhænder Johan Peter Wer-
ner ejendommen, men forinden har han 
lavet flere udstykninger og frasalg fra 
Poppelgaard. Vi vil følge en af disse ud-
stykninger. 
 
1869/1870/1871 (HOUVEJ 285)  
I 1869 sælger Johan Peter Werner en ud- 
stykning fra sin ”tilhørende Gaard Puk-

Det lille aftægtshus på Kær-
vej blev formentlig bygget i 
starten af 1870’erne. 
Skiltet på havelågen fortæl-
ler at man er kommet til 
“Dortheasminde”. 
Billedet er fra omkring 1935. 
Foto fra Aage Ranks familiealbum.
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kelgaard [Poppelgaard] i Østerhassing” 
til ”Slagter Morten Christian Jensen af 
Østerhassing”. Udstykningen be står af 
matrikelnumrene 11h og 22n, først-
nævnte med et hartkorn på 1 album, 
sidstnævnte med et hartkorn på 3 fjer-
dingkar og 1½ album 1). Køberen Morten 
Christian Jensen bliver få år senere i 
øvrigt svigersøn til sælgeren Johan 
Peter Werner. 

Der er endnu ingen bebyggelse på 
Kærvej 1, så ved folketællingen i 1870 
finder vi Morten Christian Jensen bo-

Fortsættes næste side

Kører man fra Øster Hassing mod Ulsted ad Houvej, og lidt uden for Øster 
Hassing drejer til højre ad Kærvej er den første adresse, man møder på 
venstre side, Kærvej 19. Forinden har man på samme side af vejen passe-
ret en gruppe træer og en gyllebeholder. Kort før gyllebeholderen og lige 
efter de første træer, har der tidligere ligget et hus. Da huset blev revet 
ned, blev der på samme sted sat en togvogn op. Stedet har matr. nr. 11h, 
men da der ikke længere er noget hus, har stedet ingen adresse.  

Så adressen Kærvej 1, som bruges i denne fortælling, er fiktiv og for-
tæller blot, at der er tale om det første hus, som vides at have ligget på 
denne side af Kærvej ud mod Houvej. Selv om Kærvej 1 som sådan ikke 
længere eksisterer som en selvstændig enhed, har det alligevel en spæn-
dende historie, som skal fortælles her. Denne historie hører til dels  
sammen med historien om ejendommen på Houvej 285, og historien både 
starter og slutter ved Poppelgaard på Houvej 248. 

 
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 
betaling foregik som byttehan-
del med konkrete varer var 
det nødvendigt med et fælles 
værdimål. Man besluttede sig 
til at sammenligne alle varer 
med værdien af det såkaldte 
"hårde korn" eller hartkorn. 

Hartkorn måltes i tønder 
(ikke at forveksle med tønder 
land). 1 tønde = 8 skæpper = 
32 fjerdingkar = 96 album. 

Hartkorn blev brugt som 
skattegrundlag på landbrugs-
jord frem til 1903. 



sing sogn, og Dorthea Verner er født 
1850 i Sankt Olai sogn i Hjørring. Ægte-
parret får datteren Nikoline Mette 
Marie Jensen i 1873.  

Den første kilde, som bekræfter at 
der er bygget hus på Kærvej 1, er folke-
tællingen i 1880. Her bor sønnen Mor-
ten Christian Jensen og moderen 
Johanne Margrethe Mortensdatter i hver 
sit hus, og de to husstande er optalt af 
to forskellige tællingskommisærer, og 
dermed optalt på hver sin rute.  

Aftægtskonen Johanne Margrethe 
Mortensdatter bor på dette tidspunkt 
alene i huset på Kærvej 1. Det gør hun 
derimod ikke ved folketællingen i 1890, 
hvor hun har datteren Christine Jensen, 
som er enke, boende sammen med et 
barnebarn.  

Husmanden og slagteren Morten Chri-
stian Jensen er derimod ved disse folke-
tællinger at finde i huset på Houvej 285 
med hustru og datter. 

Den 9. maj 1900 dør den 93-årige 
Margrethe Mortensdatter, ”Enke efter 
Husmand Jens Christensen Hou”. Ved 
folketællingen i 1901 er der ingen be-
boere at finde i huset på Kærvej 1. 

Derimod bor sønnen Morten Christian 
Jensen og dennes hustru Dor thea Jen-
sen, født Verner, stadig på Houvej 285 i 
Øster Hassing by ved folketællingen i 
1901. Sammen med ægteparret bor 
deres eneste barn, den ugifte datter  
Nikoline Mette Marie Jensen, og hendes 
2 børn, datteren Martha Christense  
Verner Jensen, født i 1897, hvor barne-
faderen var udvandret til ”Amerika”, og 
datteren Maren Verner Jørgensen, født i 
1899, hvor barnefaderen var Johan Jør-
gensen.  

Den ugifte datter Nikoline Mette 
Marie Jensen føder snart yderligere to 
sønner, og i begge tilfælde er Johan 
Jørgensen udlagt som barnefader. Det 

ende på ejendommen på Houvej 285 
hos sin moder Johanne Margrethe Mor-
tensdatter, der er ”jordbruger”, sam-
men med søsteren Christine Jensen og 
broderen Christen Peter Jensen.  
Johanne Margrethe Mortensdatter er 
enke, da hendes mand Jens Christensen 
Hou var død året forinden, i 1869. 

Omkring årsskiftet 1870-1871 over-
drager enken Johanne Margrethe Mor-
tensdatter sin ejendom på Houvej 285, 
bestående af matrikelnumrene 38a og 
70tt, til sønnen Morten Christian Jen-
sen. I forbindelse med denne handel 
kommer enken på aftægt ved sønnen 2). 
Aftægtskontrakten tinglæses sær skilt, 
og det første punkt i denne vedrører af-
tægtskonens bolig: 3) 

”Til Beboelse for Aftægtsenken ind-
retter jeg [sønnen Morten Christian 
Jensen] en hyggelig og bekvem beboel-
seslejlighed, bestaaende af 3 Fag i  
Vaaningshuuset, og er jeg pligtig til ved 
Indretningen af denne Leilighed at ret-
te mig efter Aftægtsenkens Ønsker, li-
gesom jeg ogsaa forsvarlig har at ved- 
ligeholde Leiligheden ind og udvendig 4). 
Til Brug som Havejord overlades der Af-
tægtskonen et Stykke Jord ved Huset. 
Aftægtskonen skal have fri og uhindret 
Adgang til og fra Aftægtsboligen og Ha-
vejorden samt Adgang til og Afbenyt-
telse af Husets Brønd og Bagerovn”. 

Den nævnte aftægtsbolig bygges dog 
ikke i sammenhæng med stuehuset på 
Houvej 285, men snarere på den fiktive 
adresse Kærvej 1, og dette hus bygges 
formentlig i starten af 1870’erne. 
Denne placering af aftægtshuset be-
kræftes af senere kilder. 

Den 6. december 1872 bliver ”Hus-
mand i ØHassing” Morten Christian Jen-
sen gift med Dorthea Verner ”i Pug- 
gelgaard [Poppelgaard]”. Morten Chri-
stian Jensen er født 1837 i Øster Has-
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Fig. 1. Udsnit af kortblad 1317 III SØ, fra 
https://www.hkpn.gst.dk. Den røde vej, som 
går øst-vest, er Houvej, mens den rødstiplede 
vej, som går fra Houvej, er Kærvej.  

Aftægtshuset på Kærvej 1, er placeret på 
den trekantede grund midt i billedet, som er 
markeret med et 9-tal (kote i meter).  

Huset på Houvej 285 ligger nederst til ven-
stre i billeder, på venstre side af den hvide 
vej, Hedegårdsvej, som går mod syd. Poppel-
gaard på Houvej 248 ses øverst til højre. 
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2) Aftægt er betegnelsen for 
en aftale, hvorefter en ny ejer 
(eller fæster) af en ejendom 
forpligter sig til at underholde 
den tidligere ejer og hans æg-
tefælle, så længe de lever. 
Sådanne aftaler var meget ud-
bredte. Det aftalte underhold 
blev oftest fastsat ved en af-
tægtskontrakt, som nærmere 
bestemte ydelsernes art: bolig 
og naturalydelser som fødeva-
rer og brænde samt tidspunk-
tet for levering. 

Aftægtskontrakten blev som 
oftest tinglyst på ejendommen 
men kunne også være indskre-
vet i skødet. 

 
3) Tinglæst  I dag bliver et 
skø- de udfærdiget af en ad-
vokat, underskrevet ved 
denne og senere tinglyst i ret-
ten. Dengang, hvor folk ikke 
nødvendigvis kunne læse og 
skrive, blev skødet ført ind i 
tingbogen af tingskriveren i 
retten, hvorefter det blev 
læst op og underskrevet.  
Et dokument, i dette tilfælde 
en aftægtskontrakt, var før 
Tinglysningsloven af 1926 ting-
læst, når det var oplæst i ret-
ten i et offentligt retsmøde. 
 
4) Et våningshus  er et stue-
hus til en landbrugsejendom. 



kostninger for disse. Denne hæftelse 
bliver aktuel 10 år senere. 

Ved folketællingen i 1906 bor aftægts - 
ægteparret Dorthea og Morten Christian 
Jensen i huset på Kærvej 1 med barne-
barnet Martha Christense Verner Jen-
sen, mens husmand Johan Jørgensen og 
hustruen Nikoline Mette Marie Jensen er 
at finde på Houvej 285 med deres på 
dette tidspunkt fire fælles børn. Ægte-
parret Nikoline Mette Marie Jensen og 
Johan Jørgensen havde nemlig fået søn-
nen Jørgen Grandjean Verner Jørgensen 
i 1905. Ægteparret får yderligere datte-
ren Theodora Sørine Engesgaard Jørgen-
sen senere i 1906, sønnen Jens Jacob 
Kokkedal Bjerre Sørensen i 1908 og dat-
teren Martine Jørgensen i 1909. 

Ved folketællingen i 1911 bor aftægts- 
ægteparret alene i huset på Kærvej 1, 
mens Johan Jørgensen og Nikoline 
Mette Marie Jensen er at finde på Hou-
vej 285 med alle deres 8 børn.  

Her får vi børnenes kaldenavne, så 
lad os nævne dem i rækkefølge med 
halvsøsteren først: Christense, Maren, 
Verner, Kristian, Grandjean, Theodora, 
Jens og Martine. Trods deres mange 
mellemnavne bliver de tilsyneladende 
alle kun kaldt ved et navn, og for halv-
delens vedkommende er det ikke det 
første navn. 

drejer sig om Johan Peter Verner Jør-
gensen, som fødes senere i 1901, og 
Morten Kristian Jensen Jørgensen, der 
fødes i 1902. Hun bor stadig hjemme 
hos forældrene ved disse fødsler. 

Den 7. december 1903 bliver Nikoline 
Mette Marie Jensen og Johan Jørgensen 
så gift i Øster Hassing kirke. Johan Jør-
gensen er født 1873 i Jerslev, og Niko-
line Mette Marie Jensen er som tidligere 
nævnt født 1873 i Øster Hassing. 

 
1904 (HOUVEJ 285) 
Ved skøde af 12. januar 1904, tinglæst 
23. marts 1906, overdrages ejendom-
men på Houvej 285 fra Morten Christian 
Jensen til svigersønnen Johan Jørgen-
sen. Ejendommen, der består af matri-
kel numrene 11h, 22n, 38a, 70tt, 70qq, 
49a og 70ss, er solgt med bygninger.  

Sælgeren, Morten Christian Jensen, 
forbeholder sig ret til, så længe han 
eller hans hustru er i live, ”vederlagsfri 
Brug og Benyttelse af den paa Ejendom-
men værende særskilt beliggende Hus-
bygning, som min Moder Johanne Mar- 
grethe Mortensdatter har beboet, samt 
den til Boligen hørende Have som nu er 
afsat”. Såfremt ejendommen afhæn-
des, skal køberen, Johan Jørgensen, til-
skøde den omtalte bolig med have til 
sælgeren eller dennes kone, uden om- Side 3 af 16
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Fig. 2. På dette udsnit af  
matrikelkortet fra perioden 
1904-1961 ses ejendommen 
på Houvej 285 til højre i bil-
ledet. Syd for landevejen ses 
bygningerne på matr. nr. 70tt, 
og syd for denne ligger par-
cellen med matr. nr. 38a.  
Det er den nuværende kirke-
gård i Øster Hassing, der ses 
til venstre i billedet.  
 



yderligere angives hun at have forringet 
arbejdsevne på grund af sindssyge. 

Den 13. november 1919 dør Johan 
Jørgensen, 49 år gammel, og den 14. 
juli 1920 dør Nikoline Mette Marie Jør-
gensen, født Jensen, 47 år gammel 5). 
Hermed er 8 børn mellem 10 og 22 år 
blevet forældreløse. De har deres 70-
årige mormor, og forhåbentlig også 
noget familie på deres fars side. Disse 
børns skæbne følges ikke systematisk 
længere, men flere af disse dukker alli-
gevel senere op i denne beretning 6). 

1914 (KÆRVEJ 1) 
I 1914 frasælger Johan Jørgensen godt 4 
tønder land jord fra sin ejendom. Det 
drejer sig om matrikelnumrene 22n og 
11k. Sidstnævnte er en udstykning fra 
matr. nr. 11h, med et hartkorn på  
¾ album, som i en købekontrakt af 17. 
oktober 1913 beskrives som ”den Del, 
der ligger op imod M.N. 22n hen til Skel- 
let, som er afsat for det M. C. Jensen og 
Hustru tilhørende Hus med Have”. 

Med nævnte frasalg træder bestem-
melserne fra skødet af 12. januar 1904 i 
kraft. Dette betyder, at Johan Jørgen-
sen i skøde af 18. marts 1914, tinglæst 
27. marts, overdrager den resterende 
del af matr. nr. 11h – nu med et hart-
korn på ¼ album - ”til Aftægtsmand 
Morten Christian Jensens Enke, Dorthea 
Jensen f. Verner den i Skødet [af 1904] 
ommeldte Bolig med Have”. Parcellen, 
som ansættes til en værdi på 400 kr., 
overdrages vederlagsfrit til enken. Mor-
ten Chr. Jensen var død den 19. februar 
1914 på Øster Hassing Kær, kort før 
overdragelsen, 76 år gammel. 

Stedet på Kærvej 1 bliver nu en selv-
stændig enhed, efter at der på stedet 
har ligget et hus med have i omkring 40 
år. 

Måske er det tvungne omstændighe-
der, som er baggrunden for ovennævnte 
salg af Johan Jørgensen. Ved folketæl-
lingen i 1916 bor den gifte Johan Jør-
gensen, der erhverver sig som 
landbruger, nemlig alene med 6 børn: 
Maren, Kristian, Grandjean, Theodora, 
Jens og Martine. Den 19-årige Chri-
stense og den 14-årige Verner bor ikke 
længere hjemme. Ligeledes er hustruen 
Nikoline Mette Marie Jensen ikke at 
finde i huset på Houvej 285. Hun bor 
nemlig hos moderen Dorthea Jensen i 
huset på Kærvej 1. Moderen angives at 
leve af alderdomsunderstøttelse. Datte-
ren angives at leve af fattighjælp, og  Side 4 af 16
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Fig. 3. Udsnit af højt måle-
bordsblod, H27 (Øster Has-
sing). Kortet er målt i 1884 og 
udgivet i 1885. Det er er hen-
tet på 
https://www.hkpn.gst.dk (Hi-
storiske kort på nettet). Ud-
snittet svarer til figur 1, dog 
bruges det gamle navn Puk-
kelgaard i stedet for Poppel-
gaard. På dette kort ligger 
Kærvej 1 ved højdekoten 27 
(alen), og der er en bygning 
på parcellen.  
Aftægtshuset bygges i begyn-
delsen af 1870’erne, og dets 
første beboer bliver Johanne 
Margrethe Mortensdatter, 
som bor her til sin død i 1900.  
Omkring 1904 flytter Dorthea 
og Kræn [Morten Christian] 
Jensen ind i dette hus, og 
efter Kræns død i 1914 bor 
Dorthea her alene. Ejendom-
men på Houvej 285 ligger syd 
for Skolen, til venstre i ud-
snittet. 
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Fig. 4. På dette udsnit af 
matrikelkortet fra perio-
den 1892-1961 ses stedet 
på Kærvej midt i billedet 
med matr. nr. 11h. I 1914 
frasælges godt 4 tønder 
land fra ejendommen på  

Houvej 285. Det drejer sig 
om matr. nr. 22n og 11k. 

Samtidig overdrages matr. 
nr. 11h til Dorthea Jensen, 
og stedet på Kærvej 1 bli-
ver en selvstændig enhed.  

 
5) Præsten har ikke skrevet nogen dødsårsag i 
kirkebogen, men da begge forældre døde under 
”den spanske syges” hærgen, kunne det forlede 
én til at tro, at denne pandemi var årsagen til 
dødsfaldene, specielt da det vides, at mange 
børnefamilier med unge forældre (dog som 
regel lidt yngre end vores forældre) blev ramt 
hårdt specielt under anden og tredje bølge af 
pandemien, og ikke sjældent døde begge foræl-
dre. Men i årene 1918-1920 er Øster Hassing kir-
kebog ”tavs” omkring dødsårsager, så der må 
søges i andre kilder. Dødsattesten for Johan  
Jørgensen er ikke fundet, men det er derimod 
dødsattesten for Nicoline Jørgensen, født Jen-
sen. I denne angives formodet dødsårsag at 
være ”Nervesvaghed”, så hendes død skyldes i 
hvert fald ikke en influenza pandemi. 

 
6) Her bringes en samlet oversigt over Nikoline 
Mette Marie Jensens og Johan Jørgensens børn 
(han er dog ikke fader til det første barn): 
1. Martha Christense Werner Jensen,  
født 7. november 1897  
2. Maren Verner Jørgensen,  
født 25. september 1899  
3. Johan Peter Verner Jørgensen,  
født 7. april 1901  
4. Morten Kristian Jensen Jørgensen,  
født 19. august 1902 
5. Jørgen Grandjean Verner Jørgensen,  
født 6. maj 1905 
6. Theodora Sørine Engesgaard Jørgensen,  
født 6. juni 1906 
7. Jens Jacob Kokkedal Bjerre Jørgensen,  
født 7. februar 1908 
8. Martine Jørgensen, født 27. august 1909 
   De understregede navne er kaldenavnene ved 
folketællingen i 1911.



I 1920 sælges huset på Houvej 285, og 
er dermed ude af familiens eje. Huset 
på Kærvej 1 forbliver dog i familiens 
eje i mange år endnu, og dette hus bli-
ver tilsyneladende et af den forældre-
løse søskendefloks samlingspunkter.  

Ved folketællingen den 1. februar 
1921 har enken Dorthea Jensen sit yng-
ste barnebarn, den 11-årige Martine, 
boende i huset på Kærvej 1. 

Det kan i øvrigt give et godt indtryk 
af, hvad der skete med de forældreløse 
børn, ved at se på de 4 yngste børns 
konfirmationer. Den 6. april 1919 kon-
firmeres Jørgen Grandjean Verner Jør-
gensen, som “tjener i Øvre Føltved hos 
Grd. Chr. Christensen”. Den 30. oktober 
1920 konfirmeres Theodora Sørine  
Engesgaard Jørgensen, som “tjener hos 
Drænmester Peter Nygaard”. Den 22. 

april 1922 konfirmeres Jens Jacob Kok-
kedal Bjerre Jørgensen, som “tjener 
hos Grd. Jens Hansen Gandrup”. Den 
30. september 1923 konfirmeres Mar-
tine Jørgensen, som “tjener hos Gaard-
ejer Martinus Markussen Øster Hassing”. 
Ses på de øvrige konfirmationer i sam -
me periode, bor de fleste hjemme hos 
forældrene, men der er forbavsende 
mange 14-årige, som er ude og tjene til 
livets ophold 7). 

Ved folketællingen i 1925 bor enken 
Dorthea Jensen alene i huset på Kærvej 1. 
Ved folketællingen i 1930 har hun sin 
datterdatter Martha Christense Verner 
Jensen og dennes datter, altså enkens 
oldebarn, boende. Oldebarnet, som er 
født i Aalborg, har fået navnet Nicoline 
efter sin mormor. 

Fortsættes næste side

Ved årsskiftet 1870-1871 over- 
drager Johanne Margrethe 
Mortensdatter sin ejendom på 
Houvej 285 til sønnen Morten 
Chr. Jensen og kommer på af-
tægt hos sønnen; dog ikke på 
Houvej 285, men i det nybyg-
gede aftægtshus på Kærvej. 
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12515.
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Viet 1872

Viet 1903

Fig. 5. Anetavle over  
de familierelaterede  

personer, der optræder 
i denne artikel. 

                                           
                        Jens Christensen Hou                                                                                                                            Johan Peter Werner 
             Johanne Margrethe Mortensdatter                                                                 
 
 
               Morten Christian “Kræn” Jensen                                                     Dorthea Verner 
                                 1837-1914                                                                           1850-1938 
 
 
                  Nikoline Mette Marie Jensen 
                                 1873-1920                                                                      Johan Jørgensen 
                                                                                                                              1873-1919 
 
        Martha Christense Werner Jensen (1897)  
                Maren Verner Jørgensen (1899) 
           Johan Peter Verner Jørgensen (1901 ) 
        Morten Kristian Jensen Jørgensen (1902) 
       Jørgen Grandjean Verner Jørgensen (1905) 
   Theodora Sørine Engesgaard Jørgensen (1906) 
     Jens Jacob Kokkedal Bjerre Jørgensen (1908) 
                     Martine Jørgensen (1909) 
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7) I Øster Hassing kirkebog er 
der i årene 1919-1923 indført 
181 konfirmationer.  

Af de 181 konfirmander bor 
146 (godt 80%) hjemme hos 
forældrene, mens 22 (godt 
12%) er ude at tjene.  

Af de resterende konfirman-
der angives 3 at være i pleje 
og 2 at bo udenfor hjemmet. 
Ved de sidste 8 er intet angi-
vet om bopæl. 



Dorthea Jensen dør 29. marts 1938 på 
Øster Hassing Kær, 86 år gammel. Hun 
er formentlig den sidste, der bor fast i 
det gamle hus. Der er således ingen be-
boere at finde på stedet ved folketæl-
lingen i 1940. Men som det fremgår af 
den efterfølgende beretning kommer 
der senere igen faste beboere i huset, i 
form af lejere, dog kun for en kortere 
periode. 

Lokalt fortælles det, at de sidste der 
boede i huset i længere tid, blev kaldt 
Kræn og Dorthea8). Morten Christian 
Jensens kaldenavn var altså hans mel-
lemnavn Christian, udtalt Kræn på gam-
meldags vis. Det blev i øvrigt fortalt, at 
Dorthea var en utrolig rar enkekone, 
der var flink til at byde på kaffe og 
kage. 
 
1938 (KÆRVEJ 1) 
Efter Dorthea Jensens død overtager 
chauffør Jens Jørgensen stedet på Kær-
vej 1 ved skøde af Nørresundby Skifte-
ret, tinglyst 17. juni 1938. 
 
1939 (KÆRVEJ 1) 
Ved skøde tinglyst 13. november 1939 
overtager frøken Maren Verner Jørgen-
sen stedet. Ifølge forevist ægtepagt af 
27. september 1953 får hun dette år no-
teret særeje på huset. Ved næste ejer-
skifte noteres, at hun ifølge forevist 

vielsesattest nu hedder Maren Verner 
Jensen. 

Hermed kommer stedet på Kærvej 1 
tilbage i familiens eje, da køberen 
Maren Verner Jørgensen er datterdatter 
af Dorthea Jensen. 

Der er dog ikke længere fast beboelse 
i huset, bortset fra 1-2 år omkring 1950. 
I 1949 køber Jens Jørgensen, kaldet 
”Lang-Jens”, parcellen på nuværende 
Houvej 265, hvor han opfører et hus, 
som han kalder ”Højbo”. Det tager sin 
tid, da han bygger huset helt alene, og i 
denne byggeperiode lejer Jens Jørgen-
sen sig ind i huset på Kærvej 1, hvor 
han så bor med familien. Denne Jens 
Jørgensen er formentlig den samme 
person, som ejer stedet 1938-1939. 

Lars Nielsen, født på Poppelgaard i 
1940, fortæller, at han som barn – som 
legekammerat med blandt andet en af 
Jens Jørgensens døtre – ofte kom ude i 
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Fig. 6. Billedet er taget i ha-
ven på Poppelgaard, Houvej 
248, i 1935-1936. Midt i bille-
det ses Kræns Dorthea - Dort-
hea Jensen (1850-1938), født 
Verner, som boede i nabohuset 
på Kærvej 1 (matr. nr. 11h) i 
perioden 1904-1938 og som 
ejede samme fra 1914.  
Til højre ses fruen på Poppel-
gaard, Johanne Nielsen (1908-
1988). Til venstre ses en 
soldaterkammerat til Poppel-
gaards ejer Søren Nielsen, 
kaldet ”37”.  
Søren Nielsen (1905-1995) 
ejede Poppelgaard 1930-1984.  
Foto: Hals Arkiv, B15495.   

 
8) Oplysningerne i dette afsnit er givet af  
Johannes Elsnab, der overtog ejendommen 
Poppelgaard (Houvej 248) i 1984, og som købte 
stedet på Kærvej 1 i 1994. Også flere af oplys-
ninger i afsnittene ”1939 (Kærvej 1)”, ”1985 
(Kærvej 1)” og ”1994 (Poppel-gaard, Houvej 
248)” stammer fra Johannes Elsnab. Desuden 
har han haft kontakt til brødrene Georg og Lars 
Nielsen, født på Poppelgaard i henholdsvis 1932 
og 1940 på Poppelgaard, omkring deres erin-
dringer om stedet på Kærvej 1.  



”det lille dårlige hus”. Han betegner 
stedet som havende ”meget beskedne 
forhold”, så beskedne at mange i dag 
slet ikke kan forestille sig, ”hvor sim-
pelt og fattigt det var”.  

Han fortæller endvidere, at brønden, 
som de fik vand fra, ”lå på den vestre 
side af vejen i skellet mellem Poppel-
gaards og Bønlykkes jord”, det vil sige 
at beboerne skulle over vejen efter 
vand.   

Herefter bor der ikke længere nogen i 
huset, som fremover kun bliver brugt 
som sommerhus. Huset står herefter og 
forfalder. Det kommer efterhånden i så 
dårlig en forfatning, at det rives ned, 
hvornår vides ikke helt med bestemt-
hed, men Lars Nielsen fortæller, at det 
”stod der en del år efter” han rejste fra 
hjemmet Poppelgaard i 1960. Forment-
lig et godt stykke op i 1960’erne bliver 
der stillet en togvogn op på den gamle 
byggetomt. Det menes, at være Maren 
Verner Jørgensens broder Jørgen Grand-
jean Verner Jørgensen, der køber tog-
vognen og stiller denne op på grunden. 
Herefter er det togvognen, der bliver 
brugt som sommerhus.9) 

 
1985 (KÆRVEJ 1) 
Den 21. oktober 1985 overtager Theo-
dora Sørine Emmersgaard Christensen 
og Martine Borup stedet i lige sameje 
ved skifteretsattest. Begge er søstre til 
forgængeren Maren Verner Jørgensen/ 
Jensen. 

Johannes Elsnab, der overtog Poppel-
gaard i 1984, fortæller, at de første år 
han og familien bor på Poppelgaard, er 
familien omkring huset på Kærvej 1 fle-
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Fig. 7. Familien ved aftægts- hu- 
set o. 1940, til venstre Marti- 
ne, ukendt pige, Reinhardt 
gift med Martine, bag ukendt 
dame, Sjonna, Grandjean, 
Sjonna, Theodora og Holger. 
 
Fig 8. Reinhardt gift med 
Martine, ved togvognen o. 
1972, med Grandjeans barne-
barn Mogens samt Martines 
børnebørn Thomas og Peter. 
Fotos fra Aage Ranks familiealbum.

 
9) Oplysningen om, at det er broderen Grand-
jean, der køber og opstiller togvognen, er givet 
af ”Huse i Øster Hassing” gruppen, bestående  
af Birthe Eriksen, Jens Winther Kjeldsen, Lotte 
Kock, Johanne og Kaj Pallisgaard og Jørgen T. 
Pedersen. 



re gange om sommeren samlet på stedet 
på søndage. Og flere aftener sommeren 
igennem kan man på Poppelgaard høre, 
at familien på Kærvej 1 synger ”dejlige 
fædrelandssange”. Men efterhånden 
bliver besøgene i togvognen sjældnere 
og sjældnere, fortæller han. 
 
1994 (POPPELGAARD, HOUVEJ 248) 
Ved skøde tinglyst 11. august 1994 over-
tager Johannes Elsnab stedet på Kærvej 
1 – parcellen med matr. nr. 11h på 684 
m2 - for 5.000 kr. Hermed kommer ma-
triklen igen ind under ejendommen Pop-
pelgaard. 

Om dette ejerskifte skriver Johannes 
Elsnab på Poppelgaard følgende i en 
mail af 7. juni 2021 til herværende for-
fatter: 

”Da vi i 1994 skulle bygge en gyllebe-
holder (til aftagelse af gylle fra ”Klit-
gaard”) skulle en grøft omlægges, og 
der betingede Hals Kommune [1970-
2006] sig, at ejerne af grunden (togvog-
nen) skulle sige god for det. Jeg fik 
derfor navnet på én af efterkommerne, 
Jonna Sofie Rank, som jeg besøgte i 

Aalborg til kaffe. Hun havde inviteret 
en søster også, de var begge noget op i 
80érne. Jeg mener, deres mor var den 
sidste der boede i huset ... men er ikke 
sikker 10). De spurgte så, om jeg ikke 
ville købe grunden, den skulle koste 
5.000,- kr, så det var overkommeligt. 
De unge i familien synes forholdene i 
togvognen var blevet for primitive.” 

Johannes Elsnab fortæller også, at 
han efterfølgende tager ned i Hals Kom-
munes tekniske forvaltning for at høre 
om ”tilladelse til at lave et fint og spar-
somt lille sommerhus i stedet for tog-
vognen”. Dette kunne der på ingen 
måde blive tale om, for ifølge kommu-
nen er der ingen togvogn på grunden, 
og Johannes Elsnab får vist et påbud fra 
sidst i 1970’erne til de forrige ejere om 
at fjerne togvognen i løbet af en må-
neds tid. Dette var så ikke sket, og 
efter en længere diskussion med for-
valtningen får Johannes Elsnab ”så et 
pænt stykke tid til at få den fjernet”. 
Johannes Elsnab slutter herefter sin 
mail med at fortælle, at togvognen her 
ca. 25 år senere netop er blevet fjernet 
fra matriklen på Kærvej 1:  

”Det er så først sket her for ca. 10 
dage siden, hvor en mand i Ulsted har 
fået togvognen for at fjerne den. Han 
vil renovere den, og bruge den som et 
fritidshus et eller andet sted i nærhe-
den af Ulsted. Så nu fik vi endelig for-
holdene i orden mht togvognen, inden 
vi, efter planen, sælger gården [Poppel-
gaard] til Anders i Poulstrup [Houvej 
244] her til nytår.” Men jævnfør oven-
stående mail hører matriklen på Kærvej 
1 stadig under ejendommen Poppel-
gaard frem til udgangen af 2021. 
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Fig. 9. Udsnit af siden for ma-
trikelnummer 11h fra de ind-

skannede tingbøger 1927 til 
2000. Det ses heraf, at Maren 
Verner Jørgensen, senere Jen-
sen, overtaget stedet på Kær -

vej i 1939. I 1985 overtager 
hendes lillesøstre Theodora 
Sørine Engesgaard Christen-
sen og Martine Borup stedet 
ved skifteretsattest, dvs. at 
storesøsteren må være død.  

I 1994 overtager Johannes 
Elsnab stedet for 5.000,- kr. 

Fig. 10. Den 18. august 1994 
udsteder Johannes Elsnab en 
check på 5.000 kr. og får en 

kvittering for ”1 stk ubebyg-
get areal m. skur, matr. nr. 
11h Ø. Hassing, beliggende 

Kærvej, Ø. Hassing, 684 m2”. 
Jonna Sofie Rank, hvis  

navn står på kvitteringen,  
har aldrig været ejer af  

stedet på Kærvej,  
men det har hendes fastre. 

 
10) Ifølge tingbogen (se illustration 7) køber Jo-
hannes Elsnab stedet på Kærvej af søstrene 
Theodora og Martine, født i henholdsvis 1906 og 
1909, så begge er over 80 år i 1994. Kun navnet 
Jonna Sofie Rank passer ikke ind i billedet, men 
viser sig at være niece til de to ejere, og datter 
af Jørgen Grandjean Verner Jørgensen. 
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TOGVOGNEN  
I forbindelse med flytningen af togvog-
nen kom dennes registreringsnummer – 
FFJ C 15 – frem i dagens lys. Denne tog-
vogn er bygget af vognfabrikken Scandia 
i Randers i 1898 11). Den er bygget med 
en længde på 10,5 meter, en akselaf-
stand på 5,7 meter og en egenvægt på 
9,4 tons. Togvognen kørte for Fjerritslev 
- Frederikshavn Jernbaner, og der var i 
denne plads til 50 tredje klasses passa-
gerer. 

Togvognen blev ophugget i 1956. Op-
hugning betyder reelt, at hele vognen 
skal ophugges, men mange lavede afta-
ler med ophuggeren og fik, eller købte, 
vognkassen af ham. Formentlig er tog-
vognen kommet til Aså omkring dette 

tidspunkt, i al fald er den i 1962 foto-
graferet i et sommerhusområde umid-
delbart syd for byen.12) 

Formentlig et godt stykke op i 1960’- 
erne bliver togvognen flyttet til Kærvej 
1 i Øster Hassing, hvor den i mange år 
bliver brugt som et sommerhus, således 
er den indrettet med køkken i den ene 
ende. På et tidspunkt bliver der bygget 
et tag hen over togvognen, hvad der 
givet er med til at bevare den, forment-
lig da taget på et tidspunkt er blevet 
utæt (det er det i al fald i 2021). Efter-
hånden ebbede sommerhusbesøgene i 
Øster Hassing, eller rettere togvognsbe-
søgene, ud, og togvognen fik en enetil-
værelse, bortset fra de besøg, som 
egnens børn givet aflagde stedet.  

Fig. 11. Togvognen FFJ C 15 
blev opstillet i Aså og her  
fotograferet i 1962.  
Det er på dette tidspunkt en 
togvogn i rigtig fin stand. 
Foto: Niels Munch.

Fig. 12. Togvognen flyttes fra 
Kærvej 1 den 31. maj 2021.  

Foto: Lars Jensen.
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11) Oplysningerne om togvog-
nen stammer fra internetsiden 
jernbanen.dk,https://www. 
jernbanen.dk/pvognsolo.php?s
=133&vognid=832.  
På siden kan man se et billede 
af togvognen på Kærvej 1 i 
Øster Hassing fra 2012. Det 
har desværre ikke været mu-
ligt for herværende forfatter 
at få en tilladelse til at bringe 
dette billede i denne artikel. 
 
12) Oplyst af Niels Munch, der 
fotograferede togvognen i 
1962 i Aså. 
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Togvognen flyttes den 31. maj 2021 
fra Kærvej 1 i Øster Hassing til en tre-
længet gård lidt udenfor Ulsted, hvor 
den er opsat som den fjerde længe mod 
syd, og som bindeled mellem hus og 
have. Den nye ejer Lars Jensen har fo-
reløbig lavet en form for terrasse foran 
vognen, som skal illudere perron. Ellers 
er han gået i gang med en total renove-
ring af togvognen, og da en restaurering 
med nænsom hånd tager tid, bliver tog-
vognen formentlig først fotogen igen i 
løbet af 2022. 
 
 

Fig. 13. Togvogn fra Kærvej i Øster Hassing er 
nu flyttet til den blivende plads på Houvej 
137 i Ulsted, hvor den omfattende renovering 
er påbegyndt af Lars Jensen. 
Fotograf: Lars Jensen, Houvej 137, Ulsted. 

Fig. 14. Børnene Sjona og Else ser til mens 
Theodora og Holger er ved at at  

hejse dannebrog på ”Dortheasminde”  
i slutningen af 1930’erne. 

Foto fra Aage Ranks familiealbum.
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EFTERSKRIFT (FAMILIEN)  
Hidtil har herværende forfatter set på 
denne historie via kilderne og via Øster 
Hassing beboernes iagttagelser, dvs. at 
der er kigget på stedet på Kærvej ude-
fra. Efter at have opnået kontakt med 
efterkommere af familien og været på 
besøg ved samme, føltes det som at 
være blevet inviteret indenfor på ste-
det. 

Fig. 15. Maleri af aftægts-
huset ”Dortheasminde”.  
Oplægget til maleriet er et 
foto fra omkring 1935.  
Det vides ikke, hvem der har 
udført maleriet, som er i  
familiens eje.       
Foto: Bent Ole Borup.

Den 21. september 2021 var jeg invi-
teret på besøg hos Aage Rank, gift med 
Jonna Sofie Rank og dermed svigersøn 
til fortællingens Jørgen Grandjean Ver-
ner Jørgensen (født 1905), og han 
havde i dagens anledning også inviteret 
sin datter og svigersøn, Joan og Bent 
Ole Borup.  Jeg havde på forhånd for-
ventet at blive præsenteret for en god 
håndfuld billeder fra stedet på Kærvej, 

Fig. 16. Familien fotograferet 
foran det gamle aftægtshus 

omkring 1937. Fra venstre 
Martine Jørgensen (født 

1909), Nicoline (datter af 
Martha Christense Verner 

Jensen), Else (datter af  
Theodora Sørine Engesgaard 

Jørgensen),  
Dorthea Jensen (1850-1938), 

Martha Christense Verner Jen-
sen (kaldet Stense, født 1897), 

Sjonna (datter af Martine  
Jørgensen) og Theodora 

 Sørine Engesgaard Jørgensen 
(født 1906).        

Foto fra Aage Ranks familiealbum.
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men så over 100. Nok var disse billeder 
taget varme sommerdage og i ferie- og 
fritiden, men det var alligevel forbav-
sende, hvor stor livsglæde og hygge de 
udtrykte. Jeg blev til fulde bekræftet i 
min antagelse af, at Dorthea Jensen, 
født Verner, i mange år var familien 
faste holdepunkt og at stedet på Kær-
vej blev familiens fælles samlingssted. 
Aage Rank fik da også fortalt, at det var 
Dorthea Jensen, som opdragede sine 
otte børnebørn. 

Alle oplysningerne i dette afsnit 
stammer fra dette besøg, hvor familien 
foruden oplysninger om stedet som 

nævnt også velvilligt stillede hele deres 
store samling af billeder fra Kærvej i 
Øster Hassing til rådighed. Når jeg i det 
følgende bruger udtrykket ”familien”, 
mener jeg såvel de tre personer, jeg be-
søgte, som alle øvrige efterkommere 
efter de otte børn, som blev forældre-
løse i 1920. 

Efter besøget står herværende forfat-
ter med to ikke helt ens historier, Øster 
Hassing beboernes og familiens.  

Her står familiens beretning stærkest, 
da de kan supplere deres fortælling 
med en stor stribe billeder fra stedet, 
som også er med til at tidsfæste de en-

Fig. 17. Billedet af aftægts-
huset er fra slutningen af 
1930’erne. Som det ses er der 
ført elektricitet ind til huset, 
mens vand måtte hentes 
udenfor huset fra en brønd  
på den anden side af vejen. 
Øster Hassing Transformator-
forening er stiftet i november 
1936, og leverancen af strøm 
kom i gang i løbet af 1937, så 
formentlig hører stedet til 
blandt transformatorforenin-
gens første andelshavere.  
I baggrunden til venstre ses 
havelågen ind til huset.  
Andre billeder af stedet fra 
samme periode viser et skilt 
på havelågen, hvorpå der står 
”Dortheasminde”.  
Huset gæster er ankommet på 
cykel, og så kan man udefra 
tælle antallet af gæster.  
Et andet transportmiddel til 
og fra aftægtshuset var jern-
banen. Sæbybanen var i drift 
frem til 1968, og der var et 
trinbræt øst for Øster Hassing 
by, tæt ved huset.         
Foto fra Aage Ranks familiealbum. 
 
 
 
 
 
  
 
Fig. 18. Også dette billede af 

huset formodes at være fra 
slutningen af 1930’erne.  

Billede er blevet  
håndkoloreret.                                          

Foto fra Aage Ranks familiealbum. 
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kelte hændelser. Således fortæller fa-
milien, at der i perioden mellem af-
tægtshusets forfald og togvognens 
opsætning har været opsat et lysthus på 
parcellen. Dette har tilsyneladende 
undgået Øster Hassing beboernes op-
mærksomhed, måske fordi der i mands 
minde kun har stået et lysthus og en 
togvogn på parcellen, så lysthuset er for 
dem ”huset”.  

Ifølge Aage Rank er han blevet fortalt, 
at familien blev tvunget til at leje huset 
ud under Anden Verdenskrig, perioden 
1940-1945, fordi der på denne tid var 
generel mangel på boliger, og familien 

jo ikke selv boede der fast. Hvem le-
jerne var, ved han ikke noget om. Der-
imod ved han, at lejemålet var 
belastende for huset, som stod og for-
faldt mere og mere i denne periode. Og 
til sidst faldt huset simpelthen sammen, 
formentlig først i 1950’erne. Resterne 
efter huset – murstenene - lå i mange år 
i en dynge i det ene hjørne på grunden. 
En del af murstenene blev senere brugt 
som fundament for togvognen. 

Efterfølgende blev der opstillet et 
lysthus på grunden, dette menes at 
være omkring 1956-1957.  
 

Fig. 20. Lysthuset blev også 
kaldt ”Dortheasminde”.  
Personerne er fra venstre 
Aage Rank (Grandjeans sviger- 
søn), Lone (Grandjeans barne-
barn, datter af Helga og Aage 
Rank) og Grandjean Verner 
Jørgensen (født 1905). 
Bemærk at nogle af mur- 
stenene fra det gamle hus er 
brugt til et havebed. 
Foto fra Aage Ranks familiealbum.

Fig. 21. Gerda står foran 
døren til lysthuset, hvor 

Helga står i døråbningen, bør-
nene er Joan og Per, mens 

Sjonna står til højre for 
døren. Fotografi fra 1958.  

Foto fra Aage Ranks familiealbum.

Fig. 19. En del af familien 
samlet foran gavlen af 

“Dortheasminde”  
omkring 1940.  

Bagest fra venstre:  
ukendt pige, Else på armen  

af hendes mor Theodora, 
ukendt dame, Sjonna,  

stående Grandjean  
og siddende Helga. 

Forrest fra venstre: 
 stående Sjonna, Martine, 

ukendt dame samt Martine  
og yderst til højre Holger, 

 Theodoras mand. 
Foto fra Aage Ranks familiealbum.
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Det er, som Øster Hassing beboerne for-
tæller, Jørgen Grandjean Verner Jør-
gensen, der køber togvognen. De første 
år efter købet bliver den stående i Aså, 
hvor den allerede var opsat ved købet; 
den blev i den periode lejet ud, som 
sommerhus.  

Omkring 1965-1966 blev togvognen så 
flyttet til Kærvej i Øster Hassing, og i 
1969-1970 blev der bygget tag hen over 
togvognen. Omkring denne togvogn 
mødtes familien i mange år. 

Fig. 22. Togvognen males  
omkring 1976 af Aage Rank 
(Grandjeans svigersøn).  
Der er opført en toiletbygning 
– med spand hvis indhold gra-
ves ned i haven – i forbindelse 
med togvognen.      
Foto fra Aage Ranks familiealbum.

Fig. 23. Foto fra midt i 
1970’erne. Til venstre for 

togvognen sidder Jonna  
(datter af Jørgen Grandjean 

Verner Jørgensen, kaldet 
Sjonna). Grandjean og  

hustruen Helga ville have 
haft deres eneste datter døbt 

Sjonna, men det ville  
præsten ikke gå med til,  

og hun blev døbt Jonna; hun 
blev dog kaldt Sjonna hele sit 
liv. Det er i øvrigt hende, som 

lægger navn til kvitteringen 
ved Johannes Elsnabs køb af 

stedet i 1994. 
Foto fra Aage Ranks familiealbum.
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Fig. 24. Et kig ind i togvognens ”stue” sidst i 
1970’erne, hvor der hygges. Dette rum var 
netop indrettet med mange flotte ting for at 
være så nær en rigtig stue som muligt. Det 
var for stor en fristelse for nogle, og det førte 
til indbrud. Herefter måtte familien være 
mere omhyggelig med valget af indbo i tog-
vognen. Bag ved damen for bordenden ses den 
originale bænk fra da togvognen var i drift.  
Foto fra Aage Ranks familiealbum.

Fig. 25, herunder. I baggrunden af dette bil-
lede ses togvognens ”køkken” sidst i 1970’erne. 
På den anden side af køkkenet, bag ved male-
riet på væggen, var der køjer.  
”Vi sov der sommetider, men ikke så tit”,  
fortalte Grandjeans barnebarn Joan; dette 
skyldtes måske antal pladser kontra antal  
besøgende.   
Foto fra Aage Ranks familiealbum.

Fig. 26. De mange skønne 
sommerdage blev der natur-
ligsvis spist og hygget ude i 
haven. De to sommer-piger er 
Joan og Lone, begge er 
Grandjeans børnebørn. 
Foto fra  
Aage Ranks familiealbum.
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Fig. 27. Den gamle markvej 
mellem aftægtshuset på  
Kærvej og Poppelgaard.  
I baggrunden ses stuehuset 
på Poppelgaard.  
Fotograferet sidst i 
1930’erne. 
Foto fra  
Aage Ranks familiealbum.
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