
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 3 
Øster Hassing By, matrikel 2c m.fl.

tinglæses 3) den 25. juni 1886. 
Samme dag tinglæses salget af 
husmandsstedet til Hans Jørgen-
sen. Ved folketællingen i 1901 
angives Hans Jørgensen at være 
husmand, boende i ”Kirke -
gaardshus”. 
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1903 
Ved mageskifteskøde 4) af 13. ja-
nuar 1903, tinglæst 23. januar, 
overdrager Hans Jørgensen sin 
ejendom til Niels Chr. Pedersen 
”af Gandrup”.  

I 1856 udstykker Johan Larsen 
en parcel fra sin gård Kirkegaard 
i Øster Hassing (Føltvedvej 1). 
Den ny udstykkede parcel har et 
hartkorn 1) på 3 skæpper, 3 fjer-
dingkar og 2½ album, og denne 
matrikuleres matr. nr. 2c. Her-
med bliver stedet på Karl Johan 
Stræde 3 en selvstændig enhed.  

Samme år sælger Johan Larsen 
parcellen, ”som af Kjøberen er 
bebygget”, til Christian Nielsen. 

Christian Nielsen ernærer sig 
herefter som tømrer og hus-
mand på Øster Hassing Mark 
frem til sin død den 16. septem-
ber 1885. Mærkværdigvis kaldes 
stedet ”Kjærgaards Hus” ved 
folketællingen i 1870; der skulle 
formentlig have stået Kirke- 
gaardshus (se senere).  
 
1886 
Efter Christian Nielsens død får 
hans enke Marie Sørensdatter 
adkomsten 2) til stedet, som 
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1) Hartkorn betyder "hårdt korn", altså brødkorn, men tidligere var tønde 
hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens 
areal og ydeevne).  
Dengang al betaling foregik som byttehandel med konkrete varer var der 
brug for et fælles værdimål. Man besluttede at sammenligne alle varer 
med værdien af det såkaldte "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i 
tønder (ikke at forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper= 32 fjerdingkar = 96 album.  
Hartkorn blev brugt som skattegrundlag på landbrugsjord frem til 1903.  
2) Adkomst bruges i betydningen ”besiddelse af en rettighed til noget”. Et 
dokument, som fastslår en adkomst, fx et skøde eller skifteretsattest på en 
fast ejendom, kaldes et adkomstdokument.   
3) Tinglæst - I dag bliver et skøde udfærdiget af en advokat, underskrevet 
ved denne og senere tinglyst i retten. Dengang, hvor folk ikke nødvendigvis 
kunne læse og skrive, blev skødet ført ind i tingbogen af tingskriveren i ret-
ten, hvorefter det blev læst op og  
underskrevet. Et dokument var før Tinglysnings loven af 1926 tinglæst, når 
det var oplæst i et offentligt retsmøde. 
 
4) Mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele heraf. Der vil ofte være 
tale om, at den ene part betaler den anden part for en værdi - forskel mel-
lem de to ejendomme. 

Luftfoto af  
Kirkegaardshus, 
Karl Johan 
Stræde 3, 
fra 1948-52.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13172.



Husmanden Niels Christian  
Pedersen, hustruen Annine Pou-
line Pedersen og sønnen Andreas 
Pedersen (født 1902) er at finde 
på stedet på Øster Hassing Mark 
ved folketællingerne i 1906 og 
1911. Det er også i 1911, at 
Niels Chr. Pedersen køber en ud-
stykning fra matr. nr. 25a af 
gårdejer Anders Peter Pedersen, 
”nemlig den særskilt sønden for 

Byen beliggende Lod, der mod 
Vest støder til Pallisgaard, mod 
Øst til Anton Søndergaards Ejen-
dom, mod Syd til Jens Sørensens 
Ejendom og mod Nord til Laurits 
Larsens, Chr. Thomsen og Pallis-
gaards Jorder”. Denne parcel 
matrikuleres matr. nr. 25c og 
har et hartkorn på 2 fjerdingkar 
og 1¾ album.  

Ved folketællingen i 1921 er 
sønnen flyttet hjemmefra, men 
nu bor foruden ægteparret An-
nine og Niels Chr. Pedersen også 
datteren Kristine Pedersen (født 
1915). I 1922 udvides ejendom-
men betragteligt, da Niels Chr. 
Pedersen køber en udstykning af 
gårdejer Anders Peter Madsen 
Brandborg fra gården Nygaard. 
Udstykningen, som matrikuleres 
matr. nr. 2h, har et hartkorn på 
6 skæpper, 2 fjerdingkar og  
¾ Album. Der gøres i skødet op-
mærksom på, at køberen skal 
respektere en ”Forpligtelse m. 
H. t. Blytavlerne i Kirken og 
Staldplads til Sognepræstens 
Heste ifl. Auktionsskøde læst 19 
feb. 1819”. Lidt mærkværdig at 
nævne denne forpligtelse, som 
jo må vedrøre den på dette tids-
punkt for længst nedrevne Øster 
Hassing gamle kirke. 

 
1931 
Ved skøde tinglyst 6. juni 1931 
overtager Svend Elis Svendsen 
ejendommen efter Niels Chr.   Side 2 af 3
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Luftfoto af 
ejendommen 
Kirkegaardshus, 
Karl Johan 
Stræde 3, 
fra 1990.  
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15337.

På topografisk 
kort “Højkants-
kort” 1840-1899 

ses øverst til 
venstre den 

gamle kirkegård 
og “Kirkegaard”, 

som i 1856  
udstykkede 

matriklen 2c, 
der blev til  

“Kirkegaardshus” 
- Karl Johan 

Stræde 3, her 
vist med rød pil.        

Til højre Øster 
Hassing nye 

Kirke.
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Pedersen. Ved folketællingen i 
1940 er Svend Elis Svendsen, hu-
struen Helga Svendsen, og søn-
nerne Niels Anton (født 1931), 
Peter Kristian (født 1935) og 
Svend Johannes (født 1940) at 
finde på ejendommen på Karl 
Johan Stræde 3. Ægteparret har 
foruden de nævnte børn en 
ældre datter ved navn Else, som 
er født i Ulsted. 

Svend Elis Svendsen bor stadig 
på Øster Hassing Mark, da den 
ældste søn konfirmeres i 1945. 
Derimod er den næstældste 
søns konfirmation ikke fundet i 
Øster Hassing kirkebog.  

 
19xx 
På grund af hul i de tilgængelige 
digitaliserede ejendomsoplys-
ninger kendes tidspunktet for de 
næstkommende ejerskifter ikke, 
da disse oplysninger alene er ba-

seret på hukommelsen og andre 
kilder. 

Formentlig i slutningen af 
1940’erne overtager Eluf 
Christensen Karl Johan Stræde 3. 
Husmand Eluf Marius Christen-
sen og hustruen Herdis Lydia  
Sørensen er at finde på Øster 
Hassing Mark ved begge døtres 
konfirmationer; Birgit (født 
1942) konfirmeres i 1956 og 
Hanne Marie (født 1944) konfir-
meres i 1958. 

Næstkommende ejer er Jens 
Nesgaard Pedersen. Han ses i 
1969 at få tilladelse til opførelse 
af ”en stakhjelm/maskinhus” på 
matriklen. Jens Nesgaard har 
ansættelse ved politiet, mens 
hustruen Karri har ansættelse 
på Hals Apotek. Karri og Jens 
Nesgaard Pedersen har en dat-
ter, hvis navn ikke huskes, dat-
teren Jane og sønnen Peter.   
 

1976 
Den 9. marts 1976 overtager 
Niels Aage Sanden ejendommen 
på Karl Johan Stræde 3. Han til-
køber jord året efter, i 1977, af 
Hals Kommune. Niels Aage San-
den og hustruen Bente har bør-
nene Line og Jan. 

Niels Aage Sanden er chauffør 
og kører i mange år med olie, 
men der bliver også drevet lidt 
landbrug ved siden af jobbet.  

I 1996 angives dyreholdet at 
bestå af 7 ammekøer, 2 kvier,  
1 hest, 15 høns og 7 kaniner.  
I slutningen af 2001 er der kun  
2 heste tilbage, og det meste af 
jorden er lejet ud. Hustruen 
Bente er ansat i køkkenet på 
Aalborg Sygehus. 

I dag [marts 2020] består 
ejendommen af matr. nr. 2c, 2p 
og 2h med et jordtilliggende på 
117.824 m2, knap 12 hektar. 

Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 325, 9362 Gandrup, på www.halsarkiv.dk

Ejendommen 
Karl Johan 
Stræde 3 
fotograferet i 
efteråret 2019.  
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15336.       
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