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Hedegårdsvej 8 
Øster Hassing By matrikel 9a m.fl.

28. december samme år gif-
ter enken sig med Peder  
Christian Svendsen, som herved 
overtager adkomsten 4) til  
stedet på Hedegårdsvej 8. 
Samtidig overtog han aftægts-
forpligtelsen for hustruens  
svigerforældre, en forpligtelse 
som først blev slettet i 1876. 

 
1876  
1876 er også året, hvor Peder 
Christian Svendsen sælger  
stedet til sin datter, Christine 
Pedersdatter. Nu er det hendes 
forældre, Peder Christian 
Svendsen og Johanne Marie 
Jensdatter, der kommer på  
aftægt.  

Der er hen ad vejen købt 
jord til, så stedet består nu af 
10 matrikelnumre. Kort efter 
overtagelsen gifter Christine 
Pedersdatter sig med Niels 
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Fortsættes næste side

I 1848 sælger Ole Christian 
Christensen sin ejendom i Øster 
Hassing til sin søn Christen  
Olesen. Ejendommen bestod af 
matriklerne 8a og 9a, hvoraf 
matr. nr. 9a var den største 
med et hartkorn 1) på 6 skæp-
per 3 fjerdingkar og ½ album, 
og derforuden bestod ejendom-
men af 2 mindre matrikler.  

Samtidig kom forældrene på 
aftægt 2) på stedet. Da handlen 
finder sted i 1848, er det mær-
keligt ved folketællingen i 1850 
at se Christen Olesen angivet 
med erhvervet ”deres søn,  
Tjener for Faderen”, og først 
ved folketællingen i 1855 angi-
ves han at være ”manden i 
huset”. 

Christen Olsen dør 3. sep-
tember 1858 og hans enke,  
Johanne Marie Jensdatter, får 
adkomst 3) til stedet.  

Hals 
Arkiv

Matrikelkortet 
over Øster  
Hassing by  
1862-1892. • 

viser  
matr.nr. 9a.  
Foto: Hals Arkiv.

 
1) Hartkorn betød "hårdt korn", 
altså brødkorn, men tidligere var 
tønde hartkorn en enhed for vær-
dien af landbrugsjord (en kombina-
tion af jordens areal og ydeevne).  
Dengang al betaling foregik som 
byttehandel med konkrete varer 
var det nødvendigt med et fælles 
værdimål. Man besluttede sig til at 
sammenligne alle varer med vær-
dien 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. 
 
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 ægtefælle, så længe 
de lever. Sådanne aftaler var meget 
udbredte. 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, i 
dette tilfælde blev den indskrevet i 
skødet.  

 
3) 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 adkomstdoku-
ment; i dette tilfælde er dokumen-
tet en skifteretsattest. 
 
4) Kvindens stilling som berettiget 
eller forpligtet kan gennem tiderne 
udledes af den lovgivning, som af-
spejler familiernes og slægternes 
forhold.  

De europæiske retssystemer har 
siden antikken fastholdt, at en  
hustru var underlagt mandens vær-
gemål i økonomiske og processuelle 
forhold.  

Enker var derimod ofte stillet 
meget lig mænd i formueretlig hen-
seende. Dette gjaldt også i Dan-
mark.  

Ugifte kvinder opnåede allerede i 
1857 ligestilling med mænd vedrø-
rende økonomisk råderet, arv og 
adgang til næringsudøvelse, mens 
en gift kvinde først i 1925 opnåede 
fuld ligestilling med sin ægtemand.  

Derfor kan ægtemanden Peder 
Christian Svendsen med forevisning 
af vielsesattesten overtage ad -
komsten af ejendommen.

•
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Christian Jørgensen, som efter 
sit giftermål overtager ad -
komsten til ejendommen Hede-
gårdsvej 8.  

I 1896 køber Niels Christian 
Jørgensen yderligere jord til. 
 
1918-1923 
I 1918 sælger Niels Christian 
Jørgensen ejendommen til  
J. Skadhauge. Ejendommen  
består på dette tidspunkt af 7 
matrikelnumre. 

I 1923 sælger ”Proprietær  
J. Skadhauge” ejendommen  

Hals Arkiv

videre til ”Proprietær B. Jør-
gensen af Brunsmølle og Pro-
prietær A. Beering Jørgensen 
af Randers”. I handlen medføl-
ger bl.a. ”Hegn og Plantninger, 
2 Køer, 2 Svin, 1 Vogn, 1 Plov,  
2 Harver samt Smaaredskaber, 
saasom Grebe og Skovle”.  
 
1924 
De 2 proprietærer sælger i for-
året 1924 ejendommen til 
Anton J. Mortensen. Ejendom-
men bestod på dette tidspunkt 
af matrikelnumrene 9a, 70m, 

65a, 70cc, 6a og 70d. 
Ungkarlen Anton Johan  

Mortensen, der var født i Faldt 
i Albæk sogn, giftede sig senere 
samme år, den 27. november 
1924, med pigen Kirstine Marie 
Nielsen, der var født i Øster 
Hassing.  

Parret bor ved folketællin-
gerne i 1925 og 1930 på ejen-
dommen, sammen med Anton 
Mortensens mor, Karen Morten-
sen, født Andersen. Hun var 
enke efter Morten Peter Mor-
tensen, der var død i 1923. 

Fortsættes næste side

Luftfoto af  
Hedegårdsvej 8 
fra 1948-1952.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13156.

Anton Johan 
Mortensen køber 
ejendommen 
Hedegårdsvej 8 
i1924.  
Foto:  
Hals Arkiv, B10841.



Anton og Marie Mortensen fik 
i 1931 datteren Tove og i 1938 
sønnen Egon. Parret og deres 2 
børn samt bedstemoderen er at 
finde på stedet ved folketæl-
lingen i 1940. Karen Mortensen 
dør i 1944. 

Marie Mortensen dør i 1983 
og Anton Mortensen dør i 1988, 
begge er begravet på Øster 
Hassing kirkegård.  
 

1985 
I 1985 overtager Egon Morten-
sen Hedegårdsvej 8 efter sine 
forældre. Egon Mortensen bli-
ver gift med Lotte, og parret 
får sammen sønnen Martin. 

Egon Mortensens store inter-
esse var heste og i mange år 
opdrættede han shetlands- 
ponyer. Arbejdsmæssig var han 
i mange år ringer og graver ved 
Øster Hassing kirke. 
 

2006 
I 2006 overtager de nuværende 
(januar 2019) ejere, Claus  
Sunstrup Steffensen og Ninna 
Klein Lauritzen, stedet. Parret 
har børnene Freja og Bastian.  

Stedet består i dag af 11  
matrikelnumre.   
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Hals Arkiv

Hedegårdsvej 8 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12591.

Egon Mortensen 
fotograferet 
ved stalddøren 
i slutninger af 
1980’erne.  
Foto:  
Hals Arkiv, B12803.

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


