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Holtetvej 58 
Øster Hassing By matrikel 19f m.fl.

1870 og 1901. I såvel 1870 som 
1901 angives Lars Christian An-
dersen at bo i ”Søndre Broholt 
Hus”, så alt tyder på, at stedet 
er bebygget i 1860’erne.  

 
1907 
Efter Lars Christian Andersens 
død overtager hans enke,  
Helene Larsdatter, adkomsten 2) 
til stedet i 1907, og samme år 
sælger hun til Terkild Christian 
Larsen. Stedet på Holtetvej 58 
består nu af matrikelnumrene 
19f, 36d, 33b, 19g og 17b i Ø. 
Hassing ejerlav samt matr. nr. 
194x i Hals ejerlav. Det sam-
lede hartkorn er nu på 6 skæp-
per, 3 fjerdingkar og 2½ album.  

Foruden de på ejendommen 
stående bygninger medfølger 
”Kakkelovne, Komfur og Grube-
kedel, Ejendommens Besætning, 
og Inventarium, nl. [nemlig]   Side 1 af 4 

•
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I 1848 sælger ”Jens Christian 
Pedersen Eier af Gaarden Søn-
dergaard [Hedegårdsvej 10]” 
en ny udstykket parcel til Lars 
Christian Andersen. Denne par-
cel består af matr. nr. 19f med 
et hartkorn 1) på 3 skæpper,  
1 fjerdingkar og ¾ album og 
matr. nr. 36d med et hartkorn 
på 1 skæppe og 1 album. 

På et eller andet tidspunkt 
bebygger Lars Christian Ander-
sen stedet, ifølge de offentlige 
registre i 1877, men disse op-
lysninger er tit usikre for ældre 
huse. Vi ved dog, at stedet er 
bebygget inden næste salg i 
1907, og at der da er kommet 
yderligere 4 parceller til.  

Ved folketællingerne i 1850 
og 1860 ses Lars Christian An-
dersen ikke at bo i Øster Has-
sing sogn. Det gør han derimod 
ved folketællinger mellem 

Hals 
Arkiv

Holtetvej 58  
fotograferet i 
1946.  
Foto:  
Sylvest Jensen,  
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B13157. 

 
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. 
 
1) 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 skifterets- 
attest eller et skøde.
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1 Hest, 5 Køer, 1 Kvie, 2 Faar,  
2 Grise, 2 Vogne, 2 Plove, 2 
Harver, alle Avlsredskaber og 
Maskiner, Sæd, Avl og Afgrøde, 
Fourage 3), Gødning og Ilde-
brændsel, hvorved dog bemær-
kes, at jeg forbeholder 2 Td. 
Rug, 1 Td. Kartofler samt Halv-
delen af Tørvene”.  

Det nævnes yderligere i skø-
det, ”at der paahviler M. N. 19f 
og 36d Pligthusbyrde 4)” og ”at 
et Hus under M. N. 17a er bort-
fæstet”. Derudover forbehol-
der sælgeren, så længe hun 
lever, sig ret til at grave tørv i 
halvdelen af matr. nr. 194x, så 
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parcellen i Hals ejerlav er altså 
en tørvelod. 

Terkild Christian Larsen 
(1857-1938) og hustruen Dorthea 
Kirstine Larsen (1859-1931) bor 
nu på Øster Hassing Kær i man- 
ge år, indtil de sælger stedet 
til deres svigersøn. 

 
1926 
I 1926 sælger Terkild Christian 
Larsen stedet til svigersønnen 
Niels Christian Christensen, der 
i 1923 havde giftet sig med 
hans datter Mary Larsen. I skø-
det nævnes bl.a., at købet om-
fatter ”Andele i nogle Fælles- 

Holtetvej 58, 
fotograferet 
i 1959.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15373.

I 1926 sælger 
Terkild Chr. 

Larsen  
ejendommen 

til svigersønnen 
Niels Christian 

Christensen, 
der i 1923 var 

blevet gift med 
hans datter 

Mary Larsen. 
Foto fra 

1950’erne - 
i den periode 

blev stedet 
kaldt “Terkels-

minde”.  
Foto:  

Hals Arkiv, B9984.

redskaber, nemlig 1 Slaama-
skine, 1 Rivemaskine, 1 Trefur-
plov og 1 Ajlepumpe”. 

Ægteparret Mary og Christian 
Christensen flytter efter købet 
ind i ejendommen på Holtetvej 
58 sammen med døtrene Gladis 
(1924) og Tove (1925). Her fødes 
sønnerne Marius i 1926, Tage i 

 
3) Fourage - Udtrykket fourage 
bruges om foder, især hestefoder. 
 
3) Pligthusbyrde - Et pligthus er et 
hus, der ikke måtte nedlægges som 
husmandsbrug i.h.t. udstyknings -
loven af 1897.
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I 1948 tilkøber Christian 
Christensen matr. nr. 14e. 

Christian Christensen, født 
1886, dør i 1954. Enken driver i 
første omgang ejendommen vi-
dere, formentlig med hjælp fra 
sønnen Tage, der senere over-
tager ejendommen.  

Mary Christensen, født 1897, 
dør i 1970 og begraves ved si- 
den af sin mand på Øster Has-
sing kirkegård. 

 

1928, Arne i 1931 og Herbert i 
1936. 

Ved folketællingen i 1930 bor 
ægteparret på stedet sammen 
med de 4 ældste børn. Stedet 
kaldes ved denne folketælling 
for ”Terkelsminde”. Dette er 
også eneste gang, hvor kilderne 
angiver et navn på ejendom-
men, så navnet slår tilsynela-
dende ikke igennem.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
ægteparret på stedet sammen 
med de 3 yngste børn. 

1960 
I 1960 får enken Mary Christen-
sen adkomsten til ejendommen 
ved fremvisning af skifteretsat-
test i tinglysningsretten. Samti-
dig sælger hun til sønnen Tage 
Christensen.  

I 1961 gifter Tage Christen-
sen sig med Inga Lyngø. Hun er 
faglærer og underviser bl.a. på  
Marthaskolen. Parret får søn-
nen Terkel i 1962 og datteren 
Marianne i 1965. Sønnen bliver 
elektriker, mens datteren får 
en landbrugsuddannelse. 

I 1974 tilkøber Tage Christen-
sen flere parceller. 

Inga Christensen, født 1932, 
dør i 1998. Tage Christensen, 
født 1928, dør i 2004 og begra-
ves ved siden af sin hustru på 
Øster Hassing kirkegård. 

 
2004/2011 
Formentlig har Jens Mølgaard 
overtaget stedet allerede i 
2004, umiddelbart efter Tage 
Christensens død. Men først i 
2011 meddeler de skriftlige kil-
der, at Jens Mølgaard overtager 
adkomsten efter ”Jordfordeling 
endelig”. 
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Mary Christensen 
og Gladys Lund 
på havevandring 
i 1950’erne på 
ejendommen, 
der var ejet af 
Mary og Niels 
Christian  
Christensen.  
Foto:   
Hals Arkiv, B13428.

Mary og Niels 
Christian  

Christensens 
søn Marius har 

taget sine 3 
børn, Sinne, 

Svend og Kurt, 
med på besøg  

i 1958. 
Bagest: Jens 
Lund, Sinne 
Christensen  

og Svend  
Christensen.  
Forrest: Kurt  
Christensen, 

Chris Jacobsen, 
Mette Lund, 

Dorthe Lund.  
Foto:   

Hals Arkiv, B13433.
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2015  
Den 1. juli 2015 overtager 
Klaus Aage Bengtson stedet. 
Ejendommen på Holtetvej 58 
består februar 2020 af matrikel-

numrene 19f og 13d i Ø. Hassing 
ejerlav, matr. nr. 26a i Ulsted 
ejerlav og matr. nr.194x i Hals 
ejerlav. Den har et jordtillig-
gende på 512.471 m2, godt 51 
hektar. 

Bygningerne på Holtetvej 58 
er i dag lejet ud, og var det 
formentlig også under den for-
rige ejer.

Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk Side 4 af 4
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Stuehuset på 
Holtetvej 58 
fotograferet 
i 2019.  
Foto:  
Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15374.


