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1913 
I starten af 1913 udstykker Niels Peter Pe-
dersen en stribe parceller fra sin ejendom 
Raabhui, og ved skøde af 20. februar 
1913, tinglæst 1) 28. februar, sælger han 
den nye udstykning til sønnen ”Anders 
Peter Pedersen Raabhuy”, kaldet Anders 
Raabhui. Med denne udstykning og dette 
salg bliver stedet på Råbhuivej 21 en selv-
stændig enhed.  

Af skødet fremgår udstykningens stør-
relse: ”M.N. [matrikelnummer] 20b Gan -
drup By, V. Hassing Sogn, Hartkorn 2) 1 Skp. 
0 Fdk. 0¾ Alb.  
M.N. 62 Gandrup By, Ø. Hassing Sogn,  
1 Skp. 0 Fdk. 1 Alb. 77 1 Fdk. 1¼ Alb.  
78b 2 Fdk. ¾ Alb. 79b 3 Fdk. 2 Alb.  
80b 1¾ Alb. 81b 2¼ Alb. 82b 1 Fdk. 1½ Alb. 
83b 2¼ Alb. 84b 1 Fdk. ½ Alb.  
85b 1 Fdk. 2½ Alb. 18d Gaaser By 1¾ Alb. 
alt saaledes som disse Parceller for 
længst er overtaget og tiltraadt af Købe-
ren og af ham bebygget”. Stedet består 
altså af 12 matrikelnumre, matr. nr. 20b i 
ejerlavet ”Gandrup By, Ø. Hassing”, ma-
trikelnumre 62, 77, 78b, 79b, 80b, 81b, 
82b, 83b, 84b og 85b i ejerlavet ”Gandrup 

På højkantskortet fra 1840 er 
gården •Raabhyd (Raabhui).  

•er den oprindelige mindre 
bebyggelse på matrikel 20b 
før opførelsen af Karlsminde 
på nutidens Råbhuivej 21. 
Den brede blå farve er græn-
sen mellem Vester Hassing 
sogn og Øster Hassing sogn. 

Til højre udsnit af matri-
kelkortet Gandrup By 1907 
med 20a, Raabhuj, og 20b 
Karlsminde.

l
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By, V. Hassing” samt matr. nr. 18d i ejerla-
vet ”Gåser By, Ø. Hassing”. Stedets jorder 
er således beliggende i både Øster Has-
sing og i Vester Hassing sogne.  

•

•
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I 1882 overtager Niels Peter Pedersen ejendommen Raabhui, der ligger 
på Råbhuivej 17. Niels Peter Pedersen og hustruen Ane Margrethe Ander-
sen får datteren Else Magrethe Katrine Pedersen i 1882, sønnen Anders 
Peter Pedersen i 1884, datteren Jensine Marie Pedersen i 1886 (dør i 
1888, 2 år gammel), datteren Jensine Martine Pedersen i 1889 og datte-
ren Ane Ottilie Pedersen i 1894.  

Vi skal senere finde såvel sønnen Anders Peter som den yngste datter 
Ane Ottilie på Karlsminde, Råbhuivej 21. 

 
1) Tinglæst - i dag bliver et skøde udfærdiget 
af en advokat, underskrevet ved denne og se-
nere tinglyst i retten. 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 var før Tinglysningsloven af 1926 
tinglæst, når det var oplæst i retten i et offent-
ligt retsmøde. 
 
2) Hartkorn betyder egentlig "hårdt korn", altså 
brødkorn, men tidligere var tønde hartkorn en 
enhed for værdien af landbrugsjord (en kombi-
nation 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 så-
kaldte "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 
landbrugsjord frem til 1903, hvor man vedtog 
en ny skattelovgivning, men alligevel vedbliver 
man mange år derefter med at angive hartkorn 
som udtryk for jordens bonitet (produktions-
evne).

Anders Peter Pedersen, der 
ejede matrikel 20b fra 1913 
til 1917, hvor han overtog fø-
dehjemmet Raabhui, er her 
fotograferet i sin nye jagttøj.  
Foto: Hals Arkiv.



 
3) Et boelsmandsted er et 
land brug, der er mindre end 
en gård, men større end et 
husmandssted. En boelsmand 
havde ca. 1 tønde hartkorn. 
Hvor en familie ikke kunne 
leve at et husmandssted uden 
at have supplerende indtæg-
ter, var et boelsmandsted lige 
stor nok til at kunne brødføde 
en familie.  
 
4) Taxt 24 - Arealets størrelse 
skal ses i forhold til jordens  
bonitet, som er en vurdering 
af en jordbunds dyrknings-
mæssige værdi. Danmarks 
bedste jord tildeltes takst 24, 
og alle andre jorde skulle sæt-
tes i forhold til denne, dvs. at 
en jord med takst 12 gav halvt 
udbytte. 

sum, men blot står, at ”for Overdragelsen 
af Parcellerne er jeg [sælgeren] veder-
lagt”. 

Kort efter købet, den 5. september 
1913, vies i Hvorup kirke Anders Peter  
Pedersen Raabhui og Else Marie Pedersen 
Stegenborg, og ægteparret flytter ind i 
det nybyggede hus på Råbhuivej 21. Ved 
folketællingen i 1916 bor ægteparret på 
stedet med 2 plejesønner. 

 
1917 
Ved skøde af 31. marts 1917, tinglæst 13. 
april, sælger Anders Peter Pedersen Raab-
hui af Gandrup ejendommen til svogeren 
Jens Anton Jørgensen, der samme år bli-
ver gift med hans lillesøster Ane Ottilie 
Pedersen.  

Samtidig overtager Anders Peter Peder-
sen sit barndomshjem Raabhui (Råbhuivej 
17). Salget omfatter nu 14 matrikelnumre, 
idet matr. nr. 44b i ejerlavet ”Gandrup By, 
V. Hassing” og matr. nr. 69d i ejerlavet 
”Gandrup By, Ø. Hassing” nu er omfattet 
af handlen. De 2 matrikler har et hartkorn 
på 2 fjerdingkar og ½ album samt 2 fjer-
dingkar og 1½ album. Herved kommer det 
samlede hartkorn op på 6 skæpper, 3 fjer-
dingkar og 2¼ album. Stedet er stadig et 
husmandssted eller et boelsmandsted, og 
Jens Jørgensen kaldes skiftevis ”landbru-
ger”, ”husmand” og ”gaardejer”. Købe-
summen er 11.000 kr. og ”er berigtiget 
derved, at Køberen overtager og tilsvarer 
samt fra 11’ April d.A. forrenter den Ejen-

Det samlede hartkorn er på 5 skæpper, 
3 fjerdingkar og ¼ album, et stykke fra  
1 tønde hartkorn. Stedet må derfor  
betegnes som et husmandssted eller et 
boelsmandsted 3), og ved salget i 1917 be-
tegnes Anders Peter Pedersen Raabhui da 
også som boelsmand.  

Ifølge de offentlige registre er huset på 
Råbhuivej 21 bygget i 1920. Disse oplys-
ninger er tit usikre for ældre huse, hvad 
der også er tilfældet her, for af skødet 
fremgår klart, at stedet var bebygget al-
lerede ved købet i februar 1913. Det lån 
på 11.000 kr., som Anders Peter Pedersen 
samtidig hjemtager ved Vester og Øster 
Hassing Sparekasse, er formentlig brugt 
til at bygge for. I panteobligationen til 
sparekassen nævnes i øvrigt, at stedets 
bygninger ”i Tiden ere brandforsikrede for 
9000 Kr.”.  

Desuden står i skødet, ”at Gaarden M.N. 
6 i Ø. Hassing, hvorfra M.N. 82b hidrører, 
er bevilget nedlagt, imod at der indrettes 
et Hus med et tilliggende af mindst 1½ 
Td. Land til Taxt 24 4), der forsynes med 
Beboere og stedse bliver at vedligeholde 
jfv. Indenrigsministeriets Skrivelse ting-
læst 15’ Maj 1857”. Måske er denne 
”Pligthusbyrde” baggrunden for udstyk-
ningen og bebyggelsen, men baggrunden 
kan også søges i, at sælgeren nærmer sig 
sin pensionering og forinden vil sikre sine 
børns fremtid. Baggrunden for sidst-
nævnte kommentar skal findes i, at der i 
skødet ikke er angivet en egentlig købe-
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Den nybyggede ejendom på 
Råbhuivej 21,Karlsminde, 
malet af “Skryds-Peter” i 
1918. 
Gårdmaleren Peter Johannes 
Pedersen, Ulsted, er født på 
“Skrydsholt” ved Dronning-
lund og fik derfor tilnavnet 
"Skryds-Peter". 
Foto: Hals Arkiv 

Hals Arkiv
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Købesummen angives at være 1.000 kr. pr. 
tønde land, og den ender med at blive 
4.872,93 kr. for 23.390 m2. Med denne kø-
bekontrakt tillægges Karlsminde ”M.N. 
72d af Gandrup By, Ø. Hassing Sogn af 
Hartkorn 3 Fdk. 1¼ Alb. M.N. 28a Gand-
rup By, V. Hassing Sogn af Hartkorn 1 Fdk. 
1¼ Alb. M.N. 46b Gandrup By, V. Hassing 
Sogn af Hartkorn 1 Fdk. 1 Alb.”.  

Skødet underskrives 3. september og 
tinglæses 12. september 1919. Dette 
skøde får et efterspil, da følgende tinglæ-
ses den 14. marts 1924: ”Paategning paa 
Skøde fra V. Ersted til K. Jørgensen dat. 3 
læst 12 Sep. 1919 No. 36 Fol. 484 [en 
henvisning til pantebog nummer 36 side 
484], saalydende: Da det skyldes en Fejl-
tagelse at den ved Landbm. [landbrugsmi-
nisteriets] Skrivelse af 7/3 1919 fra Matr. 
Nr. 46b udstykkede Parcel Matr. Nr. 46p af 
Hartkorn 1 Fdk. 0½ Alb. ikke er medind-
fatter i førnævnte Skøde saa skøder og 
endelig overdrager herved undertegnede 
executer testamenti i Dødsboet efter af-
døde Gaardejer Jens Christian Valdemar 
Ersted af Gandrup den førnævnte Parcel 
Matr. Nr. 46p af Gandrup By, V. Hassing 
Sogn, af Hartkorm 1 Fdk. ½ Alb. til Hus-
mand Jens Jørgensen, Gandrup”. 

Sideløbende med ovennævnte køb sæl-
ger Jens Jørgensen af Karlsminde 2 ud-
stykninger til husmand Lars Christensen af 
Gandrup. Det drejer sig om ”M.N. 20c  
0¼ Alb. 46p 1 Fdk. 0½ Alb”, hvis samlede 

dommen paahvilende Pantegæld til 
Vester- og Østerhassing Sparekasse, stor 
11000 Kr.”.  

I 1918 underskrives en købekontrakt, 
med overtagelse ”i December Termin 
1918”, hvor gårdejer Valdemar Ersted fra 
Gandrup sælger et par engparceller til 
”Husmand Jens Jørgensen Karlsminde”. 

 Side 3 af 7

Hals Arkiv

Fotografi af Karlsminde  
set fra nord i 1920. 
Foto: Hals Arkiv. 

I marts 1917 bliver datteren 
fra Raabhui, Ane Ottilie  

Pedersen, viet til Jens Anton 
Jørgensen på Vraa Højskole  

af pastor Berthelsen. 
Samme år køber parret  

Kristiansminde af Ottilies 
bror, Anders Peter Pedersen.  

Foto: Hals Arkiv. 
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Ved folketællingen i 1921 bor ægtepar-
ret Ottilie og Jens Jørgensen på ejendom-
men sammen med datteren Anna. Des uden 
har de en daglejer boende i huset. Ved 
denne folketælling er ejendommen optalt 
under Vester Hassing sogn.  

Ved de efterfølgende folketællinger er 
ejendommen optalt under Øster Hassing 
sogn. Ved folketællingen i 1925 bor ægte-
parret Jørgensen på ”Carlsminde” med 
datteren Anna, sønnerne Jens Richardt og 
Aksel samt en husassistent.  

Ved folketællingen i 1930 bor ægtepar-
ret på stedet med alle 5 børn og en tjene-
stekarl.  

Ved folketællingen i 1940 bor ægtepar-
ret på ”Karlsminde” med sønnen Jens  

areal udgør 3.937 m2, som der betales 
715,50 kr. for. Det har formentlig indfly-
delse på prisen, ”at der paa M.N. 46 den 
3/8 1846 er læst Lejekontrakt for et Tids-
rum af 1000 Aar, hvilken Lejeret har væ -
ret Genstand for senere Overdragelser”. 
Matr. nr. 46p er i øvrigt en udstykning fra 
matr. nr. 46b, som Jens Jørgensen lige har 
købt. 

Ægteparret Jens Jørgensen (1893-1978) 
og Ottilie Pedersen (1894-1977) får 5 
børn: datteren Anna Kathrine Jørgensen i 
1919, sønnen Jens Richardt Jørgensen i 
1921, sønnen Aksel Dahl Jørgensen i 1924, 
datteren Ebba Hassing Jørgensen i 1927 
og sønnen Erling Hassing Jørgensen i 
1928. Alle 5 børn er født på ”Karlsminde”. 
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Karlsminde fotograferet fra 
øst hen over Gåser Å i 1920.  
Foto: Hals Arkiv.

Familiehygge i Karlsmindes 
have på lille Aksels dåbsdag, 

Store Bededag, 
 fredag den 16. maj 1924. 

Fra venstre Jens Jørgensen 
med sønnen Jens Richardt, 

siddende på knæ deres dat-
ter, Anna Kathrine og Ottilie 
Jørgensen. Dåbsbarnet Aksel 

får tilsyneladende en  
velfortjent lur indendørs.  

Foto: Hals Arkiv.
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Richardt, datteren Ebba, sønnen Erling 
samt en husassistent. De 3 hjemmebo-
ende børn angives at være medhjælpere 
ved landbruget. 

I 1947 køber Jens Jørgensen en parcel i 
Gandrup by (Borgergade 41). Han forbere-
der sig på pensionisttilværelsen. Men vi 
skal frem til 1957, før han bebygger par-
cellen. Herefter flytter Ottilie og Jens 
Jørgensen til Gandrup. Stedet Karlsminde 
på Råbhuivej 21 er dog ikke solgt endnu 
og kommer til at stå tomt i nogle år. 

Den nuværende ejer af Karlsminde, Per 
Larsen, er i besiddelse af en større sam-
ling breve fra Anna Køhler, født Jørgen-
sen, som er født på Karlsminde i 1919 og 

som boede hjemme på gården frem til 
1939. Disse breve giver bl.a. et godt ind-
blik i, hvor svært det kunne være for de 
små familiebrug, hvor hele familien bi-
drog med deres arbejdskraft.  

Anne Køhler fortæller bl.a.: Far [Jens 
Jørgensen] havde engang været på Plan-
teskole og derfor eksperimenterede han 
altid med nye Afgrøder: Porer, Rodper-
sille, Peberrod, Kartofler, og en Gang et 
Par Tønder Land med Jordbær af forskel-
lige Arter; tidlige Spisebær, senere Bær 
med Navne jeg ikke husker, ogsaa mørke 
Syltebær.  

Saa var han medlem af en Gartnerfor-
ening, der solgte Bær helt op til Ferie -
kysten, Blokhus, Lykken [Løkken] o.s.v. 
Det bevirkede at hele Familien maatte op 
at plukke Jordbær i den kolde Dug Kl. 4 
om Morgenen, saa de kunde sendes til 
Auktion i Aalborg samme Morgen. Det gav 
vaade Ben og kolde Fingre. Alligevel blev 
vi aldrig træt af at spise dem 3 Gange om 
Dagen saa længe de varede.  

Det var svært Arbejde at skaffe et Leve-
brød ud af vor lille Gaard, men der var 
mange dejlige Tider imellem med Familie 
og Venner.  

Et andet sted fortæller Anna Køhler, at 
moderen deltog aktivt i gårdens arbejde 
med bl.a. såning, malkning, kælvning, 
pasning af grise, udklækning af kyllinger. 

Selv om børnene deltog aktivt i gårdens 
arbejde, blev der dog også tid til leg, 
hvad Anna Køhler også fortæller om: paa 
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Luftfoto fra 1948-1952, der 
viser den spinkle bro over 
Gåser Å, som man gik over 
når man ville skyde genvej til 
Holtet.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, Hals Arkiv.

Jens og Ottilie Jørgensen 
tager et hvil under høhøsten i 
1939. Fotografen er deres 
datter Anna.  
Foto:  
Anna Jørgensen, Hals Arkiv.

 Side 5 af 7

Hals Arkiv



Høloftet hvor vi som børn ogsaa nød at 
komme op – saa blev der raget hø ned 
derfra til hestene, og vi kunde hoppe ned 
i bunken uden at benytte stigen; det 
gjorde vi ogsaa fra andre højder i laden 
naar der var halm nok underneden – dej-
ligt – til fødselsdagsfester med andre 
børn fra familien og naboer blev der 
hængt slynger fra rafterne over gangen; 
især på ”Mellemhaven” hvor mine 10 
fætre og kusiner (Simonsens) ofte havde 
lejligheden: de lavede en skaadeslynge 

(skaade = sidefjæl fra arbejdsvogn) i deres 
store lade saa vi kunde være mange paa 
én gang.  

I dag ligger Råbhuivej 21 udenfor alfar-
vej og uden gennemgangsveje, men sådan 
var det ikke tilfældet forhen, hvor selv 
markvejene ofte blev benyttet. Herom 
fortæller Anna Køhler: Vor markvej blev 
en trafikeret sti for Vagabonder fra Aal-
borg til Hals; de vilde gerne overnatte 
her og bad om lidt brød. Du skulde have 
set nogle ”humplinger” Far skar til dem 
af vort rugbrød, vi havde ikke meget i de 
dage (ca. 1929-30), men de syntes at 
have været glade for det; de fik lov at 
sove i laden efter at have overleveret 
deres tændstikker og sommetider fik én 
af dem lov at sove i vort østre loftkam-
mer, naar far havde spurgt; har du Lus? 
og undersøgte hans undertøj. Disse mænd 
fik sommetider varme bad på Gandrup 
Teglværk eller Mejeriet.  

 
Omkring1960 
På grund af et hul i de tilgængelige digi-
taliserede ejendomsoplysninger kendes 
den nøjagtige dato for næstkommende 
ejerskifte ikke, men formentlig er det 
omkring 1960, måske i slutningen af 
1950’erne. 

Den 22. maj 1960 vies Viggo Andersen 
og Lis Høgh i Øster Hassing kirke, og det 
er sandsynligvis samme år, at Viggo Ander-
sen køber ejendommen Karlsminde. Viggo 
Andersen er født i 1931 på gården Sønder- Side 6 af 7
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Karlsmindes gårdsplads med 
kyllinger fotograferet i 1939 
af Ottilie og Jens Jørgensens 
datter, Anna. Bag det lille 
vindue i tørvehuset var der 
toilet. 
Foto: Anna Jørgensen, Hals Arkiv.

Luftfoto af Karlsminde,  
udlånt til Per Larsen af Lis 
Høgh og Viggo Andersen, der 
købte ejendommen omkring 
1960. Billedet er sandsynligvis 
fra 1970’erne. 
Foto: Hals Arkiv.



kær på Øster Hassing Kær (Holtetvej 53), 
og Lis Høgh, som er født i 1942 i Ajstrup 
sogn, er opvokset på gården Skovbakhus på 
Øster Hassing Hede (Øster Hassing Vej 169). 

Ved et miljøtilsyn i 1991 oplyses, at der 
ikke længere er dyrehold på ejendom-
men. Året efter sælger Viggo Andersen 
ejendommen.  

I forbindelse med salget nedlægges de 
fleste af de mange matrikelnumre. I dag 
hører disse til matr. nr. 13m, som hører 
under ejendommen Ryttergaarden (Råb-
huivej 27). 

1992/1999 
Ved skøde tinglyst 30. september 1992 
overtager Merethe Pedersen og Per Larsen 
ejendommen Karlsminde, som på dette 
tidspunkt kun består af matr. nr. 20b. Den 
30. juni 1999 bliver Per Larsen eneejer. 

Ejendommen består i dag – november 
2020 - af matr. nr. 20b med et jordtillig-
gende på 19.958 m2, godt 3½ tønder land.
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Nederst i midten ses  
Karlsminde, Råbhuivej 21,  
til venstre ejendommene  
Råbhuivej 19 og 23. 
Øverst gården Raabhui på 
Råbhuivej 17. 
Luftfotoet er taget fra syd i 
sommeren 2003. 
Foto: Per Larsen, Hals Arkiv.
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