
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. 
  
Karl Johan Stræde 10 
Øster Hassing By, matrikel 9l

hvoraf den ene senere bliver til 
nutidens Karl Johan Stræde 10.  

Formentlig har Jens Hansen 
ikke magtet at få landbruget til 
at køre rundt. Ved folketællin-
gen i 1870 findes Jens Hansen i 
et hus på Øster Hassing Mark 
sammen med husholdersken 
Mariane Nielsdatter, og deres 
nu 5 fælles børn. Der er kom-
met en datter til i 1864, og så 
findes i huset en 3-årig pige og 
en 1-årig dreng, som endnu 
ikke er døbte. Førstnævnte er 
dog fundet indført i kirkebo-
gen, som født i 1866, men 
uden dåb, og på dette tids-
punkt bor den ugifte pige Ma-
riane Nielsdatter og den ud- 
lagte barnefader Jens Hansen 
”i Foerbakhuus i ØHassing”. 
Huset sælges få år efter folke-
tællingen. Hvad der herefter 
bliver af husholdersken og hen-
des 5 børn vides ikke, men den 
70-årige enkemand Jens Han-
sen bor alene i et hus på Øster 
Hassing Mark i 1880, han ernæ-
rer sig nu som arbejdsmand, og 
herefter forsvinder også han ud 
af sagaen.  

I et auktionsskøde 2), tinglæst 3) 
16. maj 1873, meddeles ”at 
Aar 1872 den 21 August blev 
det den umyndiggjorte Jens 
Hansen tilhørende Hus Matr No 
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I 1861 får Jens Jensen Nielsen 
tilladelse til at udstykke en 
parcel fra sin ejendom. Den ny 
udstykkede parcel får matr. nr. 
9l og har et hartkorn 1) på  
3 skæpper, 2 fjerdingkar og  
2 album. Samme år sælger han 
parcellen til husmanden Jens 
Hansen, som formentlig har be-
bygget parcellen kort efter. 

Lad os se lidt på køberen 
Jens Hansen, som får en mærk-
værdig skæbne. I 1850 findes 
han som gårdmand på ejen-
dommen Pilen med hustru og 4 
hjemmeboende børn. Hans hu-
stru dør i 1856 og efterlader 
ham med 6 børn mellem ca. 5 
og 18 år. Han er da omkring de 
45 år, og i modsætning til al-
mindelig praksis, som enke-
mand med små børn at gifte sig 
igen, vælger han at tage hus-
holdersken Mariane Nielsdatter 
i huset.  

Året efter, i 1857, sælger han 
i øvrigt den udstykning fra 
Pilen, som senere bliver til nu-
tidens Houvej 292, 294 og 298. 
I 1859 får han en datter og i 
1862 en søn med husholder-
sken. I 1863 er han tilsynela-
dende blevet umyndiggjort, for 
her sælger Niels Christian Niel-
sen af Rugholm på hans vegne 3 
parceller fra husmandsstedet, 
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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 sig til at sammen-
ligne alle varer med værdien af det 
såkaldte "hårde korn" eller hart-
korn. 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 vedbliver mange år der-
efter at blive indskrevet i skøder 
som angivelse af jordens bonitet. 
 
2) Et auktionsskøde adskiller sig 
kun en lidt fra et almindeligt 
skøde, og bruges under en tvangs-
auktion, eller en normal auktion, 
hvor en bolig sælges. Et auktions-
skøde udstedes af fogedretten når 
køber har opfyldt hans forpligtigel-
ser, i forbindelse med auktionen. 
En købers forpligtigelser i forbin-
delse med en auktion, er bl.a. be-
taling af det beløb, der var på 
buddet, og derudover opfylder alle 
auktionsvilkårene. Et auktionsskøde 
er egentlig et helt almindeligt 
skøde, der beviser at det er dig, 
der ejer boligen og blot viser at du 
har købt ejendommen på auktion. 
Det eneste tilfælde du får brug for 
et auktionsskøde, er altså hvis du 
vælger at købe din bolig på en auk-
tion, og ikke via en normal handel. 
 
3) Tinglæst - se næste side.

Luftfoto af  
Karl Johan 
Stræde 10 
fra 1946.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15339.



9l i Østerhassing af Hartkorn 1 
Skp 2 Fdk 2½ Alb Gammelskat 2 
Rdl 6 S [2 rigsdaler 6 skilling] 
med Aalborg Stiftsamts Appro-
bation af 8 Mai f. A. [forrige år, 
dvs. 8. maj 1872] bortsolgt ved 
1 Auktion”. Bemærk at hart-
kornet nu er blevet reduceret 
til 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 
2½ album efter salget i 1863. 
Køberen er ”Husmand Jens 
Peter Christensen af Striben 
som højestbydende for 610 Rdl 
skriver sex hundrede og ti Rigs-
daler”. 
1875 
Ved skøde af 18. juni 1875, 
tinglæst 6. august, sælger hus-
mand Jens Peter Christensen af 
Øster Hassing sit ”tilhørende 
Hus i Østerhassing med Bygnin-
ger og Tilliggende, skyldsat 
under Matr No 9l” til husmand 
Anders Ovesen af Gandrup. Kø-
besummen er 2.300 kr.  

I 1877 låner Anders Ovesen 
af Øster Hassing 900 kr. af sin 
”husholderske Jens Iversen 
Thomsens Enke Johanne Marie 
Nielsdatter” med pant ”med 1 
Prioritet” i ejendommen. Ved 
folketællingen i 1880 bor enke-
manden Anders Ovesen i huset 
på Øster Hassing Mark sammen 

med sin husholderske, enken 
Johanne Marie Nielsen.  

I 1883 låner husmand Anders 
Ovesen af Øster Hassing 200 kr. 
af husmand Jens Christian Tru-
desen af Øster Hassing, som får 
”2 Prioritet næst 900 Kr” i 
ejendommen. Anders Ovesens 
økonomi overlever de næst-
kommende 6 år, men så er det 
også slut.  

 
1889 og 1891 
”Aar 1889 den 5’ Septbr:, Ef-
termiddag Kl 6, blev Kjær Her-
reds fogedret sat ... for at 
afholde en Fogedforretning”. 
Anders Ovesen har ikke kunne 
betale sine afdrag. På de 3 af-
holdte auktioner, ”18 Juli, 1 og 
15 August” havde Jens Chri-
stian Trudesen været højestby-
dende med 1.060 kr. Måske 
fordi han nu er bosat i Vester 
Hassing, men formentlig har 
det været aftalt forinden auk-
tionerne, fakta er dog, at Jens 
Christian Trudesen overdrager 
til ”Ugifte Elise Marie Jensen” 
den ham efter de forudgående 
auktioner tilhørende ret til hos 
”ufyldestgjort Panthaver at er-
holde Udlægsskjøde”. Herefter 
kan Elise Marie Jensen over-

tage ejendommen ved udlægs-
skøde 4), tinglæst 20. septem-
ber 1889. 

Hvem er så de implicerede 
personer? Elise Marie Jensen er 
såmænd datter af enken Jo-
hanne Marie Nielsen, der i 1877 
låner Anders Ovesen 900 kr. 
(med 1. prioritet i pantet). 
Jens Christian Trudesen er na-
boen, ejer af Karl Johan Stræde 
4 i perioden 1883-1904, der i 
1883 låner Anders Ovesen 900 
kr. (med 2. prioritet i pantet).  
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3) 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 of-
fentligt retsmøde. 
 
4) Fogeddlægsskøde (foged ud-
lægsskøde) udfærdiges når en 
ejendom købes på en tvangsauk-
tion. Fogeden er her at opfatte 
som sælger for han/hun er som 
reglen rendt fra hus og hjem eller 
måske rejst, derfor skriver fogeden 
skødet under på "sælgerens" vegne. 
Fogeden skøder til køberen, som 
man siger i den branche.

Fortsættes næste side

Karl Johan 
Stræde 10  
fotograferet 
mellem 1948 og 
1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15343.



Formålet har helt klart væ -
ret at sikre, at enken Johanne 
Marie Nielsen kunne blive bo-
ende i huset på Karl Johan 
Stræde 10. I forbindelse med 
denne handel udfærdiges der-
for også en aftægtskontrakt, 
hvorefter enken kommer på af-
tægt 5) ved datteren.  

Ved folketællingen i 1890 bor 
den 75-årige enke Johanne 
Marie Nielsen i huset, hvor hun 
driver lidt landbrug, sammen 
med sin 33-årige datter Elise 
Marie Jensen. Og nu er datte-
ren blevet et godt parti. 

Den 30. december 1890 gif-
ter Elise Marie Jensen sig med 
Christen Larsen fra Nejrup. Den 
10. april 1891 overtager han 
adkomsten 6) 7) til stedet ved 
fremvisning af vielsesattest i 
tinglysningsretten. Samme dag 
tinglæses salget af stedet til 
Christian Abel Ludvig Larsen. 
Ejendommen består stadig af 
matr. nr. 9l med et hartkorn på 
1 skæppe, 1 fjerdingkar og 2½ 
album. Købesummen er 1.600 
kr. Ved folketællingen i 1901 
bor Krestjan Abel Ludevig Lar-
sen på ejendommen sammen 
med hustruen Lovise Jensen og 
3 børn. 

 

1904 
Ved skøde af 15. marts 1904, 
tinglæst 25. marts, sælger  
C. A. L. Larsen sin ejendom til 
Martin Nielsen. At der er tale 
om en mindre ejendom frem-
går af, at den besætning, der 
medfølger i salget, består af 
”en Ko”. Købesummen er nu 
2.000 kr. 

Ved folketællingen i 1906 bor 
Martin Nielsen, hustruen 
Martha Marie Nielsen og 3 børn 
på ejendommen på Øster Has-
sing Mark. Martin Nielsen er 
”Husejer [og] Daglejer ved 
Teglværk”. 

 
1910 
Ved skøde af 17. december 
1909, tinglæst 29. januar 1910, 
overdrager Martin Nielsen sin 
”Husejendom M. N. 9l” til  
aftægtsmanden Simon Peter 
Larsen. Med i handlen følger 
”Besætningen, derunder ogsaa 
Fjerkræet, dog at Sælgeren 
har forbeholdt sig den ældste 
af de to sortbrogede Køer”.  
Købesummen er 2.400 kr. 

Ved folketællingen 1.februar 
1911 bor den knap 65-årige en-
kemand og husmand Simon Peter 
Larsen på stedet sammen med 
en husholderske, den 62-årige 
enke Maren Kirstine Nielsen.  Side 3 af 5
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5) Aftægt er betegnelsen for en af-
tale, hvorefter en ny ejer (eller 
fæster) af en ejendom forpligter 
sig til at underholde den tidligere 
ejer og hans ægtefælle, så længe 
de lever. Sådanne aftaler var 
meget udbredte. Det aftalte under-
hold blev oftest fastsat ved en af-
tægtskontrakt, som nærmere 
bestemte ydelsernes art: bolig og 
naturalydelser som fødevarer og 
brænde samt tidspunktet for leve-
ring. Aftægtskontrakten blev som 
oftest tinglyst på ejendommen. 
 
6) 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, et skøde eller som i 
dette tilfælde en vielsesattest. 
 
7) Kvindens retsstilling gennem ti-
derne som berettiget eller forplig-
tet kan ses i lovgivningen om famil- 
iernes og slægternes forhold. De 
europæiske retssystemer har siden 
antikken fastholdt, at en hustru var 
underlagt mandens værgemål i 
økonomiske og processuelle for-
hold. Enker var derimod ofte stillet 
meget lig mænd i formueretlig 
henseende. Dette gjaldt også i Dan-
mark. Ugifte kvinder opnåede alle-
rede i 1857 ligestilling med mænd 
vedrørende økonomisk råderet, arv 
og adgang til næringsudøvelse, 
mens en gift kvinde først i 1925 op-
nåede fuld ligestilling med sin æg-
temand. Ægtemanden Christen 
Larsen overtagelse af adkomsten er 
nødvendig, da Elise Marie Jensen 
som gift kone ikke egenhændig kan 
sælge ejendommen.

Karl Johan 
Stræde 10 
fotograferet i 
1967.    Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13140.



1920 
Ved skøde af 13. april 1920, 
tinglæst 16. april, sælger 
Simon Peter Larsen sit sted til 
sønnen Laurits N. Larsen. Pri-
sen er uændret 2.400 kr., men 
til gengæld er der indskrevet 
en aftægtsforpligtelse i skødet. 
Efter denne forbeholder sælge-
ren sig ”for Livstid Beboelses-
lejligheden i Huset med Færd- 
selsadgang, Brugen af Haven og 
Udenoms Bekvemmeligheder”. 
Endvidere skal køberen ”hjem-
køre mine Tørv i rette Tørve-
bjergningstid samt levere mig 2 
Potter nymalket Mælk ugent-
ligt”. Også sin husholderske 
tænker han på, for ”om hun vil 
blive hos mig og pleje mig til 
min død, [skal hun] have Bolig i 
Huset for Livstid”. 

Tilsyneladende bliver aftægts- 
folkene ikke længe i huset, for 
ved folketællingen i 1921 bor 
Laurits Larsen i huset sammen 
med hustruen Marie Larsen, og 
en landarbejder. 

 

1923 
Ved skøde af 21. juli 1923, 
tinglæst 27. juli, sælges stedet 
til Svend Christian Larsen. Skø-
det, som er meget kortfattet, 
bringes her i sin helhed. 
“Stempel 30 Kr. 50 Øre. Skøde. 
Underskrevne Laurits N. Larsen 
har solgt og skøder herved til 
fuldkommen Ejendom til Svend 
Christian Larsen det mig tilhø-
rende Hus i Øster Hassing By og 
Sogn Matr. Nr. 9l Hartkorn  
1 Skp. 2 Fdk. 2½ Alb. med 
grund mur og nagelfaste Ting, 
Hegn og Plantning, Avl og Af-
grøde, Besætning og Inventar, 
som han har overtaget ogsaa til 
Skattesvarelse for Købesum 
5500 Kr. som er berigtiget.  
Den faste Ejendom ansættes 
paa Tro og Love til Værdi 3000 
Kr. og det medfulgte Løsøre til 
Værdi 2500 Kr. Omkostningerne 
ved dette Skøde udreder Købe-
ren med Halvdelen. p. t. Nør-
resundby, den 21 Juli 1923. 
Laurits N. Larsen. Svend Chr. 
Larsen.  
Værdi til Ejendomsskyld 2500 
Kr. No. 441 alm. Vurd. 1920. 

Ingen Skatterestancer hertil. 
Aalborg Amtstue den 23 Juli 
1923. A. Møller fm.  
Læst ... den 27 Juli 1923 ... Nr. 
39 Fol.235. Anm. Ejendommen 
er behæftet med 1100 Kr. til 
Husmandskreditforeningen og 
1300 til Simon Peter Larsen. 
Bay”. 
 
1924 
Ved skøde af 25. november 
1924, tinglæst 1. december, 
sælger Svend Chr. Larsen ejen-
dommen til S. Christensen  
Nygaard. Købesummen er nu 
6.300 kr. Med i købet følger for 
øvrigt ”2 Fedesvin [og] 10 
Høns”. 

Ved folketællingen i 1925 er 
Søren Christensen Nygaard at 
finde på stedet sammen med 
børnene Knud og Gerda, samt 
husbestyrerinden Hedevig  
Linneman, som angives at være 
født i ”Amerika”. Søren  
Christensen Nygaards erhverv 
angives at være ”Margarine 
Kudsk Landbrug”. Familien flyt-
ter senere ind i Rævehuset i 
Øster Hassing by (Alleen 7).  Side 4 af 5
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Luftfoto af 
Karl Johan 
Stræde 10 
fra 1990. 
Bagest ses Karl 
Johan Stræde 6 
og 5.  
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15344.
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1930’erne 
I 1930’erne skifter stedet ejer 
4 gange. 

Ved skøde tinglyst 10. maj 
1930 overtager Ankjær Ander-
sen stedet. 

Ved skøde tinglyst 4. juli 
1931 overtager Otto Hansen 
stedet. 

Ved skøde tinglyst 24. april 
1936 overtager Marinus Jørgen-
sen stedet. 

Ved skøde tinglyst 26. okto-
ber 1938 overtager Anton Mari-
nus Sørensen stedet. 

Ved folketællingen 1940 bor 
ægteparret Johanne og Anton 
Sørensen på ejendommen matr. 
nr. 9l sammen med børnene 
Ester, Herluf, Eigil, Ruth, Jytte 
og Kjeld. De første 5 af bør-
nene er født i Vester Hassing, 
mens Kjeld er født i Øster Has-
sing. 

 
1940’erne 
I 1940’erne skifter stedet ejer 
4 gange.  

Ved skøde tinglyst 10. sep-
tember 1941 overtager Henry 
Hansen stedet. 

Ved skøde tinglyst 24. no-
vember 1943 overtager Aage 
Jensen stedet. 

Ved skøde tinglyst 18. de-
cember 1945 overtager Jacob 
Svendsen Andreasen stedet. 

Ved skøde tinglyst 6. april 
1949 overtager Valdemar An-
dersen stedet. 

 
1950’erne 
I 1950’erne skifter stedet ejer 
4 gange.  

Ved skøde tinglyst 1. marts 
1950 overtager Jens Anker San-
den stedet.  

Ved skøde tinglyst 9. septem-
ber 1953 overtager Marius  
Sørensen stedet.  

Ved skøde tinglyst 14. april 
1955 overtager Ingemann  
Nielsen stedet.  

Ved skøde tinglyst 24. marts 
1956 køber Helmer Sørensen 
Karl Johan Stræde 10. 

Umiddelbart efter købet gif-
ter Helmer Preben Sørensen sig 
med Betty Bertelsen. Ægtepar-
ret får sønnen Preben Alders-
haab Sørensen i 1958.  

Helmer P. Sørensen dør i 
2002 og hustruen Betty Søren-
sen i 2007. Herefter overgår 
adkomsten til stedet til ”Boet 
efter Betty Sørensen”. 
 
2014 
Den 1. maj 2014 overtager  
Preben Aldershaab Sørensen 
stedet på Karl Johan Stræde 
10.  

I dag [april 2020] består ste-
det af matr. nr. 9l med et jord-
tilliggende på 10.000 m2.

Karl Johan 
Stræde 10 
fotograferet i 
2018.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B12582.       
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