
Huse i Øster Hassing Sogn  
Teksten er baseret på indsamlinger foretaget af en gruppe interesserede i 
Øster Hassings huse, bestående af Birthe Eriksen, Jens Winther Kjeldsen,  
Lotte Kock, Johanne og Kaj Pallisgaard og Jørgen T. Pedersen.  
Redigeret af Klem Thomsen og Asbjørn Thomsen. August 2021. 
 

Holtetvej 52, Enekær 
Øster Hassing By matrikel 16d m.fl.

Øster Hassing Kær, og Søren 
Chr. Christensen ernærede som 
”Daglejer ved Agerbrug”. 

Ved folketællingen i 1911 an-
gives familien, stadig bestå-
ende af ovennævnte 3 per so- 
ner, at bo på ”Engholm”.  

Der er nu intet, der antyder, 
at Søren Chr. Christensen har 
bebygget den nye parcel, matr. 
nr. 16d, da han indtil denne 
dato kun har hjemtaget lån for 
4.200 kr. Han er nu ”Husmand 
og Daglejer”. 

I 1914 køber ”Husejer Søren 
Chr. Christensen” yderligere 2 
parceller, matr. nr. 14b med et 
hartkorn på 2 skæpper, 0 fjer-
dingkar og 2 album samt matr. 
nr. 14c med et hartkorn på  
1 skæppe, 3 fjerdingkar og  
2½ album. Igen er købesum-
men 4.000 kr. 

Også ved folketællingen i fe-
bruar 1916 er Søren Christian 
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Christensen, hustru og pleje-
barn at finde på ”Engholm”. 
Han angives nu at være land-
bruger. I april 1916 hjemtager 
Søren Chr. Christensen et kre-
ditforeningslån på 9.000 kr. 

I 1889 overdrager Jacob  
Christian Jacobsen gården  
Pallisgaard (Borgergade 106, 
Gandrup) til sin søn Niels  
Jacobsen. Blandt de matrikel-
numre, som ejendommen på 
dette tidspunkt består af, er 
matr. nr. 16d, med et hartkorn 1) 
på 3 skæpper, 2 fjerdingkar og 
1¾ album. 
 
1908 
I 1908 sælger ”Gaardejer Niels 
Jacobsen af Pallisgaard” par-
cellen matr. nr. 16d til ”Hus-
ejer Søren Chr. Christensen af 
Østerhassing Kjær”. Købesum-
men er 4.000 kr. 

Søren Chr. Christensen med 
hustruen Nielsine Christine  
Sørensen og plejebarnet Adolf 
Jensen var flyttet til Øster Has-
sing sogn i 1902, hvortil de kom 
fra Ulsted sogn. Ved folketæl-
lingen i 1906 var de bosat på 
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- som forhen 
kaldtes Engholm 
- fotograferet i 
1959.  
Foto:  
Sylvest Jensen,  
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15364. 

 
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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med pant i de 3 matrikel-
numre, han til dato har købt. 
Formentlig har han på dette 
tidspunkt bygget ejendom på 
matr. nr. 16d. Under alle om-
stændigheder er parcellen be-
bygget ved næstkommende 
salg.  

 
1917 
Ved skøde af 26. oktober 1917, 
tinglæst 2) 2. november, sælger 
”Boelsmand 3) Søren Christian 
Christensen, Engholm, Ø. Has-
sing Kær” sin ejendom, bestå-
ende af matr. nr. 16d, 14b og 
14c til ”Fabrikant P. Nielsen, 
Petersværk, N. Sundby”. I skø-
det står, at købet omfatter 
”paastaaende Bygninger med 
mur- og nagelfast Tilbehør, der-
under Kakkelovne, Komfur og 
deslige, Avl, Afgrøde og Gød-
ning, Kaalrabi og Kartofler, 
hvorimod jeg forbeholder mig 
at medtage fra Ejendommen 
Turnips, Runkelroer og Gulerød- 
der og med Hensyn til den ind-
avlede Sæd har jeg Ret til at 
aftærske al Rug og Byg, hvilket 
jeg medtager fra Ejendommen, 
hvorved dog udtrykkelig be-
mærkes, at det fornødne Sæ-
dekorn saaledes forbliver paa 
Ejendommen. I øvrigt medføl-
ger intet, altsaa navnlig hver-
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ken Besætningsdele, Inventa-
rium eller andet. Ganske sær-
ligt forbeholder jeg mig at 
borttage fra Ejendommen den 
paa samme værende Vindmotor 
med baade fast og løst Tilbe-
hør.”. Købet bliver penslet ud i 
detaljer, for længere nede i 
skødet står, at ”Fra Haven er 
Sælgeren berettiget til at med-
tage 4 Buske af hver Slags af de 
der henstaaende Frugtbuske”. 
Prisen er nu 20.000 kr. 

Man kan undre sig over, hvad 
en fabrikant fra Nørresundby 
vil med et bolsted på Øster 
Hassing Kær. Og det gør han 
måske også selv, for ved skøde 
af 23. november 1917, tinglæst 
7. december 1917, sælger ”Fa-
brikant A. P. Nielsen” sin ejen-
dom til ”Charles A. Madsen”. 
Skødet er nu mindre fyldigt, 
men der angives dog, at hand-
len omfatter ”Avl, Afgrøde, og 
Gødning, 4000 Tørv, som kan 
hentes i Agdrup Mose og Befor-
dring af 2 Læs Flyttegods fra 
Lindholm til den solgte Ejen-
dom, som kaldes Engholm”. 
Man må formode, at køberen 
bor i Lindholm. Prisen er nu 
16.500 kr.  

Man kan godt få den tanke, 
at fabrikanten har ønsket at 
hjælpe en bekendt eller et fa-

Holtetvej 52 
fotograferet 
 i 1990.  
Foto:  
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15365.

miliemedlem til at etablere 
sig. Men Charles A. Madsen hol-
der kun landlivet ud omkring et 
halvt år. 

 
1918 
Ved skøde af 24. juni 1918, 
tinglæst 26. juli, sælger ”Bols-
ejer Charles Alfred Madsen af 
Østerhassing Kær” sin ejen-
dom, som stadig består af de 3 
forannævnte matrikelnumre, 
til ”Husejer Jens Laurits Ing-
vard Nielsen af Ørum Vester-
mark”. 

Der medfølger nu, foruden 
jorden og bygningerne, ”Kom-
fur, Kakkelovne, Grubegryde, 
Brøndværk og Brandredskaber, 

 
2) 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 
Tinglysningsloven af 1926 tinglæst, 
når det var oplæst i retten i et  
offentligt retsmøde. 
 
3) En boelsmand eller bolsmand er 
en ejer af et bolsted, som er en 
landejendom, der i størrelse befin-
der sig mellem et husmandssted og 
en gård. Et bolsted er omkring 1 
tønde hartkorn. 
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1952 
Ved skøde, tinglyst 12. august 
1952, køber Niels Peter Gade 
ejendommen på Øster Hassing 
Kær. Købsprisen er nu 90.000 
kr. 

Niels Peter Nielsen Gade, hu-
struen Johanne Pedersen og 
sønnen Christian Theodor Gade 
flytter nu ind på ejendommen. 
Her bor sønnen Christian stadig 
i 1956, da han gifter sig med 
Krista Karoline Thomsen. Og 
her bor sønnen Christian og svi-
gerdatteren Krista, da parret i 
1957 får sønnen Søren.  

 

Maskiner, Vogne, Mejeriredska-
ber”. Købesummen er nu kom-
met ned i 16.000 kr. 

Jens Laurits Ingvard Nielsen 
og hustruen Dagmar Amanda 
Marie Jensen får datteren Gun-
hild i 1917, sønnen Henry i 
1918 og datteren Elly i 1924. 

Sidste gang navnet Engholm 
ses brugt om ejendommen i de 
skriftlige kilder er ved folke-
tællingen i 1930. 

I 1931 tilkøber Jens Laurits 
Ingvard Nielsen matr. nr. 17d og 
i 1948 matr. nr. 17b. 

 

1958  
Ved skøde, tinglyst 25. marts 
1958, køber Ulrik Mortensen 
ejendommen på Holtetvej 52, 
som nu kaldes Enekær 4). Prisen 
for ejendommen er 100.000 kr. 

Ulrik Morten og hustruen 
Minna Mann får sønnen Morten 
i 1958, sønnen John i 1959 og 
sønnen Niels Erik i 1965. 

Efter sammenlægning af ma-
trikelnumre og en jordforde-
lingskendelse består ejendom- 
men Enekær på Holtetvej 52 i 
dag [januar 2020] af matrikel-
numrene 16d og 14b, og har et 
jordtilliggende på 162.797 m2, 
godt 16 hektar, som er forpag-
tet ud til sønnen Morten.
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Holtetvej 52  
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15366.

 
4) Enekær -  Kilden til denne oplys-
ning er ”Jørn Bladsgaard Larsen: 
Gaaser By 8. Søndergaard.”, hvor 
Ulrik Mortensen fortæller om købet 
af Enekær på Holtetvej.  
Denne historie er at finde på Hals 
Arkivs hjemmeside.

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


