
Huse i Øster Hassing Sogn  
Teksten er baseret på indsamlinger foretaget af en gruppe interesserede i 
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Karl Johan Stræde 2 
Øster Hassing By, matrikel 10f

en husassistent samt et pleje-
barn. 

 
1905 
Ved skøde af 9. januar 1905, 
tinglæst 13. januar, sælger 
Simon Peter Larsen sin ”Hus-
ejendom” til sønnen Laurits  
Nielsen Larsen. Ejendommen 
består nu, foruden af matr. nr. 
10f, af matrikelnumrene 10g og 
29b. Handlen omfatter ”Kom-
fur, Kakkelovne og Grubegryde, 
Ejendommens Avl, Afgrøde, 
Gødning og Ildebrændsel, hele 
den udvendige Besætning,  
Inventarium og Avlsredskaber, 
Vogne og Seletøj, ligesom der 
medfølger Bryggersredskaber, 
Køkkenredskaber og Indbo, kun 
at jeg forbeholder mig Ret til, 
hvis jeg flytter fra Ejendom-
men, da at medtage Kakkel-
ovnen i Dagligstuen, min Seng 
med Sengeklæder og Lagener, 
samt af Indbo og Køkkenred-
skaber, hvad jeg vil have til mit 
eget Brug”. Købesummen er 
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I 1864 udstykker Søren Svendsen 
en parcel med et hartkorn 1) på 
3 skæpper, 3 fjerdingkar og 1 
album. Parcellen matrikuleres 
matr. nr. 10f, og sælges senere 
samme år til husmand Jacob 
Olesen. Ifølge skødet er udstyk-
ningens betingelser, at ”den 
herved solgte Parcel bebygges 
og stedse vedligeholdes med 
Bygning og Beboere”. Man må 
derfor formode, at det første 
hus på Karl Johan Stræde 2 er 
bygget kort herefter. 
 
1897  
Ved skøde af 28. januar 1897, 
tinglæst 2) 29. januar, sælger 
Jacob Olesen ejendommen til 
Simon Peter Larsen ”af Faare-
bak i Østerhassing sogn”. Købe-
summen er 2.215 kr. 

Ved folketællingen i 1901 bor 
enkemanden Simon Peter Larsen 
(hans hustru Else Petrea Marie, 
født Nielsdatter, var død i 
1896) på stedet sammen med 
sønnen Laurits Nielsen Larsen, 
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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 med konkrete varer 
var der brug for et fælles værdi-
mål. Man besluttede 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. 
 
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 et offentligt 
retsmøde.
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2.800 kr. og Laurits Nielsen Lar-
sen hjemtager et lån i Hus-
mandskreditforeningen af 
samme størrelse. Samtidig 
kommer Simon Peter Larsen på 
aftægt 3) med eget værelse i 
huset. Til sikkerhed for aftæg-
ten tinglæses en hæftelse på 
760 kr. næst efter kreditfor-
eningslånet. 
 
1910 
Den 33-årige Laurits Nielsen 
Larsen ”af Ø. Hassing Mark” 
gifter sig i 1910 i Øster Hassing 
kirke med den 24-årige Jensine 
Marie Jensen ”af Ø. Hassing By”. 
Formentlig flytter aftægtsman-
den Simon Peter Larsen ud af 
huset på dette tidspunkt, i 
hvert fald bor ægteparret 
alene på stedet ved folketæl-
lingen i 1911. Han dør i øvrigt i 
1922 og begraves ved siden af 
hustruen på Øster Hassing kir-
kegård. 

Laurits Nielsen Larsen tilkø-
ber matr. nr. 10e i 1916. 

Laurits Nielsen Larsen dør i 
1953, men forinden havde han 
solgt ejendommen. Hustruen 
Jensine Marie Larsen dør i 
1967. Ægteparret efterlader sig 
tilsyneladende ingen børn. 

1942 
Ved skøde tinglyst 6. februar 
1942 overtager gartner Ejler 
Nielsen ejendommen.  
 
1949-1959 
Der sker nu 5 efterskifter på en 
11-års periode. 

Ved skøde tinglyst 1. august 
1949 overtager Jakob Andrea-
sen ejendommen. 

Ved skøde tinglyst 4. april 
1950 overtager Christian S. 
Mikkelsen ejendommen.  

Ved skøde tinglyst 28. marts 
1951 overtager Jens Madsen 
ejendommen. 

Ved skøde tinglyst 6. februar 
1957 overtager Jens Jensen 
ejendommen. 

Ved skøde tinglyst 9. juni 
1959 overtager Viktor Preetz-
mann B. Koldkjær ejendom-
men. I 1969 tilkøber han matr. 
nr. 10b. Efter sigende sælger han 
senere det meste af jorden fra. 

 
1998-2001 
Der sker nu 3 efterskifter på en 
4-års periode. 

Ved skøde tinglyst 24. april 
1998 overtager Morten Grynne-
rup stedet. 

Ved skøde tinglyst 15. marts 

1999 overtager Frede Pedersen 
stedet. 

Ved skøde tinglyst 9. januar 
2001 overtager Lene Skov  
Kaptain og Flemming Poulsen 
stedet. 

 
2013 
I 2013 overtager Brian Thomsen 
og Jonas Byrdal Nielsen stedet. 
 
2015 
Den 1. januar 2015 overtager 
Nichlas Lundgaard Thomsen og 
Jonas Byrdal Nielsen stedet på 
Karl Johan Stræde 2.  

I dag [marts 2020] består 
ejendommen af matr. nr. 10f 
med et jordtilliggende på  
3.813 m2.

 Side 2 af 2

Hals Arkiv

Karl Johan 
Stræde 2 
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15335.       

 
3) 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, i 
dette tilfælde er den skrevet ind i 
skødet.
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