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Karl Johan Stræde 5 
Øster Hassing By, matrikel 2l

at dække byggeomkostninger- 
ne. Herefter kan familien flytte 
ind. 

Enkemanden Carl Andreas 
Marinus Christensen (født 1875) 
var i 1913 blevet gift med Ane 
(Anna) Elsebeth Marie Petra  
Pedersen (født 1886), og ægte-
parret havde fået datteren 
Karen Elisabeth Christensen i 
1914, datteren Asta Kristine 
Christensen i 1916, sønnen 
Henry Christensen i 1918 og 
sønnen Anders Christian  
Christensen i 1922.  

Hun kom ind i ægteskabet 
med sønnen Aage Pedersen 
(født 1912), og han kom ind i 
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1926 
I efteråret 1926 sælger Lars 
Peter Olesen ”af den mig tilhø-
rende Parcel Matr. No. 2d Øster 
Hassing By og Sogn, en Køberen 
paavist Byggegrund af Areal 1 
Skp. Land” til murer Carl  
Andreas Marinus Christensen. 
Den nye udstykning får matr. 
nr. 2l, og Karl Johan Stræde 5 
bliver en selvstændig enhed. 
Parcellen angives i skødet at 
have et hartkorn 1) på ¾ album. 
Købesummen er 400 kr. Bygge-
grunden bebygges kort efter, og 
foråret 1927 hjemtager Carl 
Christensen et lån på 3.500 kr. i 
”Husmandskreditforeningen” til 
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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, men vedbliver mange år der-
efter stadig at blive indskrevet i 
skøder som angivelse af jordens  
bonitet.

Luftfoto af  
Karl Johan 
Stræde 5  
fra 1959.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15338.



ægteskabet med sønnen Holger 
Marinus Christensen (født 1908) 
fra hans første ægteskab.  

Ved folketællingen i 1916 
boede ægteparret til leje på 
nuværende adresse Hølundvej 
3 med børnene Holger, Aage og 
Karen. Det kan ikke afgøres 
med bestemthed, men for-
mentlig boede familien samme 
sted ved folketællingerne i 
1921 og 1925. Børnene Aage, 
Karen, Asta og Henry boede 
hjemme i 1921 og børnene 
Karen, Asta, Henry og Anders i 
1925. Ved alle nævnte folke-
tællinger arbejdede Carl  
Christensen som murer. 

Men fra 1927 bor familien på 
nuværende adresse Karl Johan 
Stræde 5.  

Ved folketællingen i 1930 bor 
kun sønnerne Henry og Anders 
hjemme. Ved denne folketæl-
ling angives at være 4 børn i 
ægteskabet.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
kun sønnen Aage hjemme. Carl 
Christensen er nu forhenværen- 
de murer og nyder aldersrente 2). 
Aage Pedersen er landarbejder 
og bliver senere ejer af stedet 
på Karl Johan Stræde 5. 

Murer Carl Christensen dør i 
1941, og hustruen Anna  
Christensen dør i 1949. Begge 
er begravet på Øster Hassing 
kirkegård. 

 
1949 
Den 14. oktober 1949 tinglyses 
Aage Pedersens overtagelse af 
stedet ved arveudlægsskøde. 
Han arbejder som daglejer, og 
på ejendommen har han mange 
høns.  

Han forbliver ungkarl hele sit 
liv. Aage Pedersen dør i 1993. 

 
1993 
Efter Aage Pedersen død over-
går adkomsten 3) til stedet på 
Karl Johan Stræde 5 til arvin-
gerne, søskende og søskendes 
børn - Anders Chr. Christensen, 
Jørgen Nielsen, Carlo Søren  
Nielsen, Ruth Hovaldt, Erik 
Kjeldsen, Kjeld Kjeldsen, Hans 
Erik Christensen og Inger  
Elisabeth Lovery. Denne over -
tagelse tinglyses 13. oktober 
1993. Samme dag tinglyses ar-
vingernes salg til Arne Hansen. 

Arne Hansen og hustruen 
Karin bor på Fredrik Jensensvej 
i Vester Hassing, hvor de bliver 

boende. Huset lejes ud til Kim 
Hansen, som er Arne Hansens 
nevø.  
 
2008 
Den 14. marts 2008 overtager 
Lars Bak Nielsen og Inge  
Nielsen stedet på Karl Johan 
Stræde 5. Ægteparret bor på 
Stationsvej i Gandrup, og også 
de bliver boende. Så for leje-
ren Kim Hansen betyder denne 
overtagelse ingen ændringer, 
han bliver boende i huset. Inge 
Nielsen er i øvrigt hans søster.  

I dag [marts 2020] består 
stedet af matr. nr. 2l med et 
jordtilliggende på 680 m2.
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Karl Johan 
Stræde 6  
fotograferet i 
2019.  
Foto: Maja Kock, 
Hals Arkiv, B13386.       

 
2) Aldersrente er et begreb brugt i 
Danmark om en statslig overførsels-
indkomst indført i 1922, der skulle 
støtte borgere i deres alderdom. 
Aldersrenten var en ved lov fastsat 
ydelse til borgere over 65 år under 
en vis indtægt. Den var dermed en 
forløber for folkepensionen. 
 
3) 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 eller et skøde. 

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


