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Holtetvej 72 
Øster Hassing By matrikel 16c

lever af sin jordlod, formentlig 
suppleret med lidt daglejerar-
bejde ved siden af. 

I 1893 dør Gjertrud Johanne 
Andersen. Parret har tilsynela-
dende ingen børn. I 1894 gifter 
den 49-årige enkemand Jens 
Mortensen sig igen, med den 
34-årige Sara Marie Christen-
sen. Og nu kommer der endelig 
børn i huset, i 1895 Johannes, i 
1898 Morten Bernhardt og i 
1901 Søren Kristian. Imellem 
børnefødslerne har Jens Mor-
tensen udvidet husmandsbru-
get betragteligt, da han i 1896 
på auktion køber matr. nr. 17c 
med et hartkorn på 1 skæppe, 
2 fjerdingkar og ½ album. 

Ægteparret driver nu hus-
mandsbruget i mange år. Ved 
folketællingen i 1930 bor æg-
teparret Sara og Jens Morten-
sen på stedet på Holtetvej 72 
sammen med sønnerne Bern-
hardt og Søren. Bernhardt er 
nu bestyrer af stedet. 

 
1933 
Jens Mortensen dør den 29. 
april 1932, men vi skal frem til 
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den 10. februar 1934, før 
enken Sara Mortensen får ad-
komsten 2) til stedet ved frem-
visning af udskrift fra skifte- 
retten i tinglysningsretten. Hun 
overlader snart efter stedet til 
sønnen Bernhardt, der i mel-
lemtiden havde giftet sig og 
stiftet familie.  
 

I 1877 gifter den 32-årige ung-
karl Jens Mortensen sig med 
den 28-årige pige Gjertrud  
Johanne Andersen. Trods ægte-
skabet er parrets økonomi tilsy-
neladende endnu ikke så solid, 
at de kan etablere sig, for ved 
folketællingen i 1880 arbejder 
og bor Jens Mortensen på Abild-
holt som arbejdsmand, mens 
hustruen Gjertrud Johanne  
Andersen bor hjemme hos sine 
forældre. 
 
1881 
I 1881 sælger ”Sognefoged og 
Gaardeier Jacob Christian  
Jacobsen eller Christensen” en 
udstykket parcel til ”Arbejds-
mand Jens Mortensen”. Der er 
tale om matr. nr. 16c med et 
hartkorn 1) på 3 fjerdingkar og 
1½ album.  

Formentlig har Jens Morten-
sen kort efter bebygget parcel-
len og er flyttet ind i det ny - 
byggede stuehus sammen med 
hustruen. Ved folketællingen i 
1890 er parret at finde på ste-
det, og Jens Mortensen angives 
nu at være husmand, dvs. han 
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fotograferet 
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1) Hartkorn betyder "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, besluttede man at 
sammenligne alle varer med vær-
dien af "hårdt korn" eller hartkorn. 
Hartkorn måltes i tønder (ikke at 
forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerding-
kar = 96 album. Hartkorn blev 
brugt som skattegrundlag på land-
brugsjord frem til 1903, men  
vedbliver mange år derefter stadig 
at blive indskrevet i skøder som  
angivelse af jordens bonitet.  
 
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.
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1935 
Ved skøde, tinglæst 16. februar 
1935, sælger enken stedet til 
sønnen Bernhardt Mortensen. 

Bernhardt Mortensen (født 
1898) og hustruen Thora Frede-
rikke Jensen (født 1897) får 
datteren Fanny Mortensen i 
1930, sønnen Bent Christian 
Jens i 1934, datteren Annemie i 
1937 og sønnen Søren Martinus 
i 1939. De 2 førstnævnte født i 
Gandrup og de 2 sidstnævnte 
på Øster Hassing Kær. 

Ved folketællingen i 1940 bor 
ægteparret på husmandsstedet 
på Holtetvej 72 sammen med 
deres 4 børn, en pensionær og 
en logerende. 

Også Bernhardt Mortensen 
udvider ejendommen, da han i 
1958 tilkøber matr. nr. 12f med 
et hartkorn på 2 skæpper og  
½ album. Ejendommen må nu 
være på omkring 20 tønder 
land. 

Thora Mortensen dør i 1973, 
og Bernhardt Mortensen sælger 
kort efter ejendommen til sin 
søn. Selv dør han i 1976 og be-
graves ved siden af sin hustru 
på Øster Hassing kirkegård.  

 
1973 
Ved skøde, tinglæst 25. okto-
ber 1973, overdrager enkeman-
den Bernhardt Mortensen 
husmandsstedet til sin søn Bent 
Christian Jens Mortensen. 
 

2005 
I 2005 overtager Lars Spring-
borg ejendommen. Formentlig 
er det ham, der stykker det 
meste af jorden fra. 
 
2008  
I 2008 overtager Thomas Trysøe 
Nielsen stedet på Holtetvej 72. 
Parret Mette og Thomas Niel-
sen river det gamle stuehus fra 
slutningen af 1800-tallet ned 
og bygger et nyt. 

Stedet startede med matr. 
nr. 16c, voksede herefter, blev 
senere reduceret, og består  
januar 2020 igen kun af matr. 
nr. 16c, nu med et jordtillig-
gende på 19.997 m2, omkring 
3½ tønder land.
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Det nye stuehus 
fra omkring 
2008 på  
Holtetvej 72 
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15386.

Holtetvej 72 
med det vinkel-
byggede, strå-
tækte stuehus 
fra slutningen 
af 1800-tallet 
fotograferet 
i 1954.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15385.


