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Holtetvej 74, Broholthus 
Øster Hassing By, matrikel 3b

Marie Jensen, og udgør af hen-
des ejendom (Hølundvej 31) 
”den nordligste særskilt belig-
gende Kjærlod der er Kjøberen 
paavist, og som mod Syd græn-
ser til hans ejendom Matr. No 
3b af Ø. Hassing By, mod Øst 
støder til Ulsted Sogneskel, 
mod Vest til Søren Pedersens 
og mod Nord til Søren Mikkel-
sens Enkes Ejendom”. 

Ved folketællingen i 1901 får 
vi at vide, at huset er opført på 
matr. nr. 3b. Sammen med æg-
teparret Ane Kathrine og Lars 
Thomsen bor nu slægtningen 
Jens Nielsen, formentlig en lil-
lebror til Ane Kathrine.  

De samme 3 personer er også 
at finde på stedet på Holtetvej 
74 ved folketællingen i 1906. 

Ane Kathrine Nielsdatter dør 
i 1909, 76 år gammel. Lars 
Thomsen bliver boende i huset 
mange år herefter. Ved folke-
tællingen i 1911 har han en 
husholdskerne boende, samt 2 
plejebørn der angives at være 
slægtninge, formentlig er der 
tale om søskendebørn, da de 
hedder Thomsen til efternavn. 
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Det samme er tilfældet ved 
folketællingen i 1916. Ved fol-
ketællingerne i 1925 og 1930 er 
der ikke længere plejebørn, 
men kun en husholderske.  

Lars Thomsen dør i Gandrup i 
1936, 85 år gammel, men få år 
forinden sælger han ejendom-
men på Øster Hassing Kær. 

I 1876 får gårdmand Niels Poul-
sen af Øster Hassing tilladelse 
til at udstykke en parcel fra sin 
ejendom Mellergaard (Hølund-
vej 17). Den udstykkede parcel 
får matr. nr. 3b og har et hart-
korn 1) på 1 skæppe, 1 fjerding-
kar og 2¾ album. 
 
1877 
I skøde af 26. maj 1877, ting-
læst 2) 8. juni, sælger Niels 
Poulsen parcellen til Lars 
Thomsen ”af Holtet”. Forment-
lig er parcellen blevet bebyg-
get kort efter, for ved folketæl- 
lingen i 1880 ses Lars Thomsen 
og hustruen Ane Kathrine Niels-
datter at bo i et hus sammen 
med et plejebarn. Han angives 
da at være husejer og arbejds-
mand. Ved folketællingen i 
1890 angives han at være hus-
mand. Parret, der tilsynela-
dende ikke selv får børn, har 
nu 2 børn i pleje. 

I 1896 tilkøber Lars Thomsen 
matr. nr. 25b, som har et hart-
korn på 1 skæppe, 1 fjerding-
kar og 1 album. Parcellen købes 
af Niels Pedersen Lausts enke, 
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Holtetvej 74 
fotograferet 
i 1954. 
Ejendommen 
brændte i 1958 
og blev siden 
genopbygget.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15387.

 
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.   
2) Tinglæst - I dag bliver et skøde 
udfærdiget af en advokat, under-
skrevet ved denne og senere ting-
lyst i retten. Dengang folk ikke 
nødvendigvis kunne læse og skrive, 
blev skødet ført ind i tingbogen af 
tingskriveren i retten, hvorpå det 
blev læst op og underskrevet. Et 
dokument var før Tinglysningsloven 
af 1926 tinglæst, når det var op-
læst i et offentligt retsmøde.
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1934 
Ved skøde tinglæst 2. august 
1934 sælger Lars Thomsen 
ejendommen til Harald Chri-
stensen, der dog ikke beholder 
den ret længe. Formentlig når 
han aldrig at flytte ind på den. 
For ved skøde tinglæst 13. sep-
tember 1934 overdrager han 
ejendommen til Poul Martinus 
Nielsen. 

Poul Martinus Nielsen og hu-
struen Marie Hansine Villadsen 
kan nu flytte ind sammen med 
deres ældste datter, Marna, 

født 1931. På Øster Hassing Kær 
kommer datteren Jonna til i 
1940, og de 4 nævnte personer 
bor på ejendommen ved folke-
tællingen i 1940. I 1943 fødes 
datteren Margrethe og i 1949 
datteren Mona. 

Ejendommen brænder i 1958, 
hvorefter den genopbygges. 

 
1982 
Ved skøde tinglyst 17. decem-
ber 1982 overtager Lars  
Rasmussen ejendommen på 

Holtetvej 74. Stedet består nu 
kun af matr. nr. 3b, med et 
jordtilliggende på 6.057 m2, 
godt 1 tønde land. 

Lars Rasmussen og hustruen 
Carina har 3 sønner; de 2 yng-
ste hedder Christian og Mads. 
Lars er uddannet smed og har 
arbejdet som oliefyrsmontør, 
mens hustruen Carina har ar-
bejdet i hjemmeplejen. 

Lars Rasmussen dør i 2019 og 
i skrivende stund [marts 2020] 
er ejendommen sat til salg.
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Holtetvej 74 
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15389.

Holtetvej 74 
med den nye 
stuehus fra 1959 
fotograferet 
i 1990.  
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15388.


