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Holtetvej 46 
Øster Hassing By matrikel 15c

0 Fdk. ½ Alb.”.  
Men Esben Pedersen, der på 

dette tidspunkt er bestyrer på 
sin fars ejendom, som han ef-
terfølgende overtager i 1931, 
er tilsyneladende ikke interes-
seret i selv at drive et nyt hus-
mandsbrug, så han sælger det- 
te efter et års tid. 

 
1926 
Ved skøde, tinglyst 11. juni 
1926, sælger Esben Pedersen 
det nyoprettede husmandssted 
til Ejnar Bundgaard. Af skødet 
fremgår, at Esben Pedersen al-
lerede har bebygget parcellen, 
da der i dette står: ”Med Ejen-
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I 1893 etablerer Søren Peter 
Pedersen en ejendom på Øster 
Hassing Kær, som får navnet 
Nygaard (Kærvej 32). Ejendom-
men omfatter på dette tids-
punkt matr. nr. 10h og 15c i 
Øster Hassing By samt matr. nr. 
26d, 27d og 2c i sognets Nord-
østlige Del.  
 
1925 
I 1925 sælger Søren Peter  
Pedersen til sin søn Esben  
Pedersen ”til Oprettelse af 
Statshusmandsbrug den mig til-
hørende Parcel skyldsat under 
Matr. No. 15c Øster Hassing By 
og Sogn for Hartkorn 1) 5 Skp.  

Hals 
Arkiv

Holtetvej 46 
fotograferet 
mellem 1948  
og 1952.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15360. 

 
1) 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 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 skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903, men bliver i mange år deref-
ter stadig indskrevet i skøder som 
angivelse af jordens bonitet. 
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dommen følger til Køberen de 
derpaa staaende Bygninger 
med Tilbehør, hvorunder Kom-
fur, Kakkelovne, Grubegryde,  
2 Heste, 6 Køer, 2 Kalve,  
2 Søer, et par Seler, 1 Vogn,  
1 Plov, den paa Ejendommen 
værende Avl, 400 kg. Saasæd, 
14 Tdr Kartofler, 2 Læs Rug-
halm og de paa Ejendommen 
værende Roer”. Det er altså et 
husmandsbrug, som allerede er 
i drift, som Ejnar Bundgaard 

Hals Arkiv

overtager. Dette fremgår også 
af købesummen, som er 25.000 
kr. 

Efter købet kan Ejnar Bund-
gaard, hustruen Lydia Rosa 
Marie Eriksen og sønnen Laurits 
Kjeld Bundgaard (født 1925) 
flytte ind i husmandsstedet på 
Holtetvej 46. I 1929 fødes dat-
teren Kirsten Dorit Martine 
Bundgaard, og ved folketællin-
gen i 1930 er parret at finde på 
stedet sammen med deres 2 

Holtetvej 46 
fotograferet i 
1959.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15361.

Holtetvej 46 
fotograferet 

 i 1990.  
Foto:  

Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 

Hals Arkiv, B15362.

børn. Ved denne folketælling 
kaldes stedet for ”Nyvang”.  

I 1936 fødes datteren Karen 
Greta Bundgaard, og ved folke-
tællingen i 1940 bor ægtepar-
ret Lydia og Ejnar Bundgaard 
på stedet sammen med deres 3 
børn. Han angives her at være 
”husmand [der lever af] land-
brug”. 

Det vides ikke, hvor længe 
parret vedbliver at bo på hus-
mandsbruget på Holtetvej 46, 

Fortsættes næste side



1976 
Ved skøde tinglyst 19. august 
1976 overtager Tove Bojesen 
stedet på Holtvej 46. På dette 
tidspunkt er ejendommen på 
12½ tønder land. 
 
1979/1983 
Ved skøde tinglyst 21. marts 
1979 overtager Ann Elisabeth 
Møller Nielsen og Børge Hart-
mann Kristensen stedet på 
Holtvej 46. Ved skøde tinglyst 
7. februar 1983 bliver Børge 
Hartmann Kristensen eneejer. 
 

men ved deres yngste datters 
konfirmation i 1950 er de sta-
dig at finde der. 

 
19xx 
På grund af hul i de tilgænge-
lige digitaliserede register ken-
des næstkommende ejere ind- 
til 1976 ikke, såfremt der har 
været nogle.  

Ejnar Bundgaard er født i 
1902 og hustruen Lydia i 1903, 
så det er nok tvivlsomt om de 
har drevet husmandsstedet ind-
til 1976, hvor de begge er et 
stykke oppe i 70’erne. Lydia 
Bundgaard dør i 1988 og Ejnar 
Bundgaard dør i 1996; parret er 
begravet på Ulsted kirkegård. 

 

2001 
Ved skøde tinglyst 6. december 
2001 overtager Erling Mandgård 
Christensen stedet. Den 7. ja-
nuar 2013 overgår adkomsten 2) 
til ”boet efter Erling Mandgård 
Christensen”. 
 
2013 
Den 1. september 2013 over -
tager Tine Sørensen og Allan 
Jensen stedet på Holtvej 46.  

Stedet består januar 2020 
stadig af matr. nr. 15c, nu med 
et jordtilliggende på 48.780 m2, 
knap 9 tønder land.
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Holtetvej 46  
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15363.

 
2) 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. Dette kan være en skifte-
retsattest eller et skøde.

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


