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Kærvej 21 
Øster Hassing By, matrikel 13C

Forud for ovenstående han-
del havde han i 1906 købt en 
parcel ”med Bygning” af Søren 
Peder Pedersen som skyldsæt-
tes under matr. nr. 23f i Den 
nordøstlige Del af Øster Has-
sing. Og samtidig med ovenstå-
ende handel køber han endnu 
en parcel af Søren Peter Peder-
sen, matr. nr. 23g i Den nord-
østlige Del af Øster Hassing. 

Formentlig er Anton Madsen 
allerede flyttet ind i oven-
nævnte bygning den 1. februar 
1906, for ved folketællingen 
dette år er han med hustru og 
3 børn at finde boende mellem 
Nygaard (Kærvej 32) og Abild-
kær (Houvej 225). Han angives 
at være ”daglejer ved landbru-
get”.   

Ved folketællingen, som 
fandt sted 1. februar 1911, bor 
Anton Madsen også på Øster 
Hassing Kær, nu sammen med 
hustru, 5 børn og et plejebarn. 
Han angives nu at være ”hus- Side 1 af 3 

•

I 1909 får Karl Marthinus 
(Tinus) Markussen tilladelse af 
landbrugsministeriet til at ud-
stykke en parcel fra sin ejen-
dom Mellemhaven (Hølundvej 
36a). Den udstykkede parcel, 
som har et hartkorn 1) på  
2 skæpper, 1 fjerdingkar og 
 2½ album, får matr. nr. 13c.  

I 1910 sælger Karl Marthinus 
Markussen den udstykkede par-
cel til Søren Pedersen af Øster 
Hassing Kær, der allerede i 
1911 videresælger parcellen til 
”Landarbejder Anton Madsen, 
der i henhold til Lov Nr. 94 af 
30’ April 1909, er tilstaaet laan 
af Statskassen og Statslaane-
fonden til Oprettelse af Hus-
mandsbrug”. 

 
1911 
Ved skøde af 23. september 
1911, tinglæst 2) 29. september, 
overtager Anton Madsen parcel-
len med matr. nr. 13c. Et nyt 
husmandssted ser dagens lys. 
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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). I 
den lange periode, hvor al betaling 
foregik som byttehandel med konk-
rete varer var der brug for et fæl-
les værdimål. Man besluttede sig til 
at sammenligne alle varer med 
værdien af det såkaldte "hårde 
korn" eller hartkorn. Hartkorn mål-
tes 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 vedbliver mange år der-
efter stadig at blive indskrevet i 
skøder som angivelse af jordens  
bonitet. 
 
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  
underskrevet. Et dokument var før 
Tinglysnings loven af 1926 tinglæst, 
når det var oplæst i retten i et  
offentligt retsmøde.

Luftfoto af  
Kærvej 21 
fra mellem 1948 
og 1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13539.



mand og daglejer”. Det er 
svært læselig, da skriften er 
gnidret, men stedet kaldes til-
syneladende ”Katbakhuset”. 
Ifølge denne folketælling tog 
Anton Madsen bopæl i sognet 
allerede i 1904. Ved folketæl-
lingen den 1. februar 1916 bor 
Anton Madsen, nu ”husfader 
[ved] landbrug”, hustru og 6 
børn på stedet med matr. nr. 
23f. 

 

1916 
Ved skøde af 23. august 1916, 
tinglæst 25. august, sælger 
Anton Madsen sin ejendom, 
stadig bestående af matr. nr. 
13c Ø. Hassing By og Sogn samt 
matr. nr. 23f og 23g i Ø. Has-
sing Sogns nordøstlige Del, til 
Jens Herluf Brix. Foruden huset 
og hvad dertil hører medfølger 
besætningen bestående af ” 
2 Heste, 1 So, 2 Grisepolde 3),  
5 Høns” i handlen. Der må tid-
ligere have været køer på 

ejendommen, for med i salget 
hører ”den til Ejendommen  
hørende Andel i Ulsted Andels -
mejeri”. Køberen forpligter sig 
i øvrigt også til at overtage 
”Sælgerens Mælketur for det 
ovennævnte Mejeri” indtil 1. 
maj 1917.  
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Kærvej 21 
fotograferet i 
1954.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13447.       

Kærvej 21 
fotograferet i 
foråret 2019  
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15327.       

 
3) Grise-pold eller grise-polt er 
betegnelsen for et ungt svin, især i 
udviklingsalderen mellem gris og 
fedesvin.
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1918/1928/1937 
Ved skøde af 22. januar 1918, 
tinglæst 25. januar, sælger 
Jens Herluf Brix ejendommen 
til gårdejer Søren Peter Peder-
sen i Nygaard (Kærvej 32). 

Søren Peter Pedersen udstyk-
ker i 1924 to parceller fra 
matr. nr. 13c, hvorved opstår 
matr. nr. 13e og 13f. Alle 3 ma-
trikler sælges herefter i 1928, 
matr. 13e til den senere Kær-
vej 19 og matr. nr. 13f til den 
senere Kærvej 16. Ved skøde, 
tinglyst 6. januar 1928, sælger 
Søren Peter Pedersen det re-
sterende af matr. nr. 13c til 
Jens Larsen.  

Ved skøde, tinglyst 6. april 
1937, overtager Søren Peter 
Pedersen igen stedet efter Jens 
Larsen. Hvilke matrikelnumre 
der følger med i denne og for-
rige handler er uvist.  

Af den senere folketælling i 
1940 frem går dog, at matr. nr. 
23f, hvorpå huset ligger, stadig 
hører til ejendommen. 

 

1937 
Ved skøde, tinglyst 27. juli 
1937, overtager Robert Frederik 
Jensen stedet på Kærvej 21. 
Senere samme år, den 14. au-
gust, gifter Robert Frederik 
Jensen sig med Bertha Marie 
Kristine Bertelsen. Parret får 
datteren Lilli Johanne Jensen i 
1938 og sønnen Anders Kristian 
Lundby i 1941. 

Ifølge de offentlige registre 
er de nuværende bygninger på 
Kærvej 21 alle opført i 1946. 

Dette passer godt med, at 
der efter sigende skulle have 
ligget en ældre ejendom læng-
ere nordpå i marken som 
brændte. Der må være tale om 
den bygning, som tidligere er 
nævnt og som lå på matr.nr. 3f. 

Bertha Kristine Jensen (født 
1900) dør i 1961. Robert Jensen 
(født 1907) dør i 1973 og be-
graves ved siden af sin hustru 
på Øster Hassing kirkegård. 

 

196x 
Datteren Lilli Johanne Jensen 
gifter sig i 1960 med Jørgen 
Dam Madsen. Formentlig over-
tager dette par ejendommen 
på Kærvej 21 kort efter gifter-
målet.  

Jørgen Madsen vides i 1971 
at købe yderligere matrikler - 
”10m og 10n m.fl.”. I 1976 
købes naboejendommen på 
Kærvej 19, hvorefter Lilli og 
Jørgen Madsen flytter ind i 
huset der. Det meste af land-
brugsjorden lægges ind under 
den nyindkøbte ejendom, og 
huset på Kærvej 21 sælges 
med lidt jord til.   

 
1977 
Ved skøde af 2. februar 1977 
overtager Torben Tandal  
Danielsen stedet på Kærvej 21. 
Stedet består nu kun af matr. 
nr. 13c. Torben Danielsen har 
sønnen Kenneth og datteren 
Nina. Stedet har i dag, januar 
2020, et jordtilliggende på 
9.870 m2. 

Kærvej 21 
fotograferet fra 
gårdsiden i  
foråret 2019  
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15328.       
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