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Karl Johan Stræde 6 
Øster Hassing By, matrikel 6c

”Parcel [som] udgjør No 3 eller 
No 6c og er anført for Ager og 
Engs Hartkorn 7 Skp 1 Fdk ... 
tilligemed Gaardens Vaanings-
hus 4) ... som [køberen] allere de 
har taget i Brug og Besid delse” 
til Søren Mikkelsen.  

Formentlig er køberen den 
Søren Mikkelsen, som ejer og 
bor på gården Nørregård (Hø-
lundvej 35), da han er den ene-
ste Søren Mikkelsen, som er at 
finde i Øster Hassing sogn ved 
folketællingerne i 1860 og 
1870. I så fald må huset været 
lejet ud, mens han formentlig 
selv har drevet jorden. Fakta 
er dog, at matriklen på Karl 
Johan Stræde 6, matr. nr. 6c, 
fra 1857 er en selvstændig 
enhed. 

 
1883 
I 1873 sælger Søren Mikkelsen 
parcellen matr. nr. 6c til lærer 
J. C. A. Schytte i Øster Hassing. 
Det nævnes i skødet, at ifølge 
”Indenrigsministeriets Udskift-
ningsapprobation af 31 Marts 
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I 1856 sælger Aalborg Hospital 
1) til Søren Sørensen den ”ham 
hidtil ifæstehavende 2) Aalborg 
Hospital tilhørende Gaard un -
der Matr No 6 i Østerhassing By 
og Sogn”. I forbindelse med 
købet påføres matriklen en 
hæftelse i form af ”en aarlig 
Afgift til Hospitalet af 2 Tdr 
Byg pr. Td Htk [hartkorn 3)]”. 
Denne hæftelse følger sidenhen 
alle udstykninger fra hoved- 
matriklen og bliver først slettet 
i 1922. Skødet underskrives 3. 
oktober og tinglæses 17. okto-
ber 1856, og købesummen er 
1.600 rigsdaler. Søren Sørensen 
sælger umiddelbart efter 
samme gård til Jens Svendsen. 
Dette skøde underskrives 8. ok-
tober og tinglæses 17. oktober 
1856, og købesummen er nu 
1.800 rigsdaler. 

Jens Svendsen får den 31. 
marts 1857 indenrigsministeri-
ets tilladelse til at nedlægge 
gården og stykke den ud i min-
dre parceller. Han sælger her-
efter senere samme år den 
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1) Aalborg Hospital, der ligger mel-
lem Adelgade, Klosterjordet, Bis -
pensgade og Gravensgade, er 
opstået af det i år 1431 grundlagte 
Helligåndskloster (Aalborg Kloster). 
Efter Reformationens indførelse 
omdannedes klosteret til et almin-
deligt hospital for fattige og syge, 
under styrelse af en forstander. 
Aalborg Hospital havde tidligere en 
hel del fæstegårde i den forhenvæ-
rende Hals Kommune (1970-2006). 
  
2) Fæste er en livsvarig, og tit ar-
velig, forpagtning af jord, som der 
betales fæsteafgift for. 
 
3) 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 varer var der brug 
for et fælles værdimål. Man beslut-
tede at sammenligne alle varer 
med værdien af det "hårde korn" 
eller hartkorn. Hartkorn måltes i 
tønder (ikke at forveksle med tøn-
der land). 1 tønde = 8 skæpper =  
32 fjerdingkar = 96 album.  
Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903. 
 
4) Våningshus er et stuehus på en 
gård. 

Luftfoto af  
Karl Johan 
Stræde 6  
fra 1946.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15339.



1857 paahviler der den sam-
lede Gaard Matr No 6 Forplig-
telse til Indretning af et Hus 
med Tilliggende af 1½ Tdr Land 
til taxt 24 5). 

Ved skøde af 16. december 
1875, tinglæst 6) 24. december, 
sælger lærer J. C. A. Schytte i 
Øster Hassing stedet til Chri-
sten Møller. Med stedet er der 
uændret tale om matr. nr. 6c 
med et hartkorn på 7 skæpper 
og 1 fjerdingkar. Ved skøde af 
16. december 1875, tinglæst 
24. december, altså nøjagtig 
samme datoer som handlen 
ovenfor, sælger Christen Møller 
stedet til Christen Thomsen. 
Med stedet er der nu tale om 
matr. nr. 6c, 6f, 6g, 6h, 6l og 
6m. Den oprindelige parcel 
matr. nr. 6c er blevet opdelt i 8 
parceller, eller 8 potentielle 
husmandssteder, hvoraf matr. 
nr. 6i og 6k sælges til anden 
side. Den tilbageværende matr. 
nr. 6c har nu et hartkorn på 2 
skæpper, 1 fjerdingkar og ½ 
album, og ejendommens sam-
lede hartkorn er nu på 5 skæp-
per, 3 fjerdingkar og 2¾ album. 

I 1878 sælger Christen Thom-
sen stedet, stadig de 6 matri-
kelnumre, til Peder Christensen 
Thy som er ”Kornhandler i  
Nørreuttrup”.  

 

1891 
Efter Peder Christensens død 
får hans enke, Karen Christens-
datter, adkomsten 7) til stedet 
”ved Testamente og Tilladelse 
til at side i uskiftet Bo”. Ad-
komsten tinglæses den 28. au-
gust 1891, og samme dag 
tinglæses salget af ejendom-
men fra enken til Jens Jørgen 
Hansen. I forbindelse med 
denne handel kommer enken 
på aftægt 8) på stedet. 

Formentlig har ingen af de 
tidligere ejere boet i huset på 
Karl Johan Stræde 6, men det 
gør Jens Jørgen Hansen. Og 
formentlig har han boet på ste-
det, siden Peter Christensen 
Thy overtog dette i 1878. I al 
fald bor han og hustruen Ane 
Eline Pedersen på Øster Hassing 
Mark ved deres børn fødsler: 
Petrea Christine Hansen i 1878, 
Hans Christian Hansen i 1882, 
Peter Hansen i 1882 (død 
samme år), Peter Marius Han-
sen i 1889 og Adolf Hansen i 
1891. Parret har også datteren 
Karen Marie Hansen, født om-
kring 1875.  

Ved folketællingen i 1901 bor 
ægteparret i huset på Karl 
Johan Stræde 6 sammen med 
aftægtskonen og de 2 yngste 
børn. Her kaldes aftægtskonen 
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5) Taxt 24 - Arealets størrelse skal 
ses i forhold til jordens bonitet, 
som er en vurdering af en jord-
bunds dyrkningsværdi. Danmarks 
bedste jord tildeltes takst 24, og 
alle andre jorde skulle sættes i for-
hold til denne, dvs. at en jord med 
takst 12 gav halvt udbytte. 
 
6) 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. 
 
7) 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. 
 
8) Aftægt Aftægt er betegnelsen 
for en aftale, hvorefter en ny ejer 
(eller fæster) af en ejendom for-
pligter sig til at underholde den 
tidligere ejer og hans ægtefælle, 
så længe de lever. Sådanne aftaler 
var meget udbredte. Det aftalte 
underhold blev oftest fastsat ved 
en aftægtskontrakt, 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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Karl Johan 
Stræde 6  
fotograferet fra 
luften mellem 
1948 og 1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15340.



for Karen Bærentsdatter, det 
må være hendes pigenavn. Hun 
dør i 1904. 

I 1906 sælger ”Gaardejer 
Chr. Pedersen og Garveriejer C. 
Klitgaard ... af Hovedlodden til 
den os tilhørende Ejendom 
”Kirkegaarden” i Østerhassing 
Sogn, den Del, som ligger søn-
den for Landevejen til V. Has-
sing” til Jens Jørgen Hansen. 
Den ny udstykkede parcel, som 
har et hartkorn på 1 skæppe, 2 
fjerdingkar og ¼ album, får 
matr. nr. 2i. Det nævnes i skø-
det, at det ”paahviler endvi-
dere Ejeren af Annexgaarden 
[som er matr. nr. 2 i Øster Has-
sing sogn, senere kaldet Kirke-
gaard] at have Tilsyn med Bly - 
tavlerne paa Kirken og at holde 
en Stald vedlige til Sogne -
præstens Heste, naar han i  
Embedsforretninger kommer til 
Sognet”. 

 
1910 
Ved skøde af 10. oktober 1910, 
tinglæst 14. oktober, sælger 

Jens Jørgen Hansen sin ejen-
dom, nu 7 matrikelnumre, til 
Niels Chr. Nielsen ”af Baalen 
[gården Bollen i Gandrup]”.  

Foruden ejendommens byg-
ninger medfølger ”Mælkespan- 
de og Malkespande, Avl og Af-
grøde, derunder Rodfrugt og 
Kartofler, Besætning og Inven-
tar samt Halvdelen af Fjer-
kræet, jeg [sælgeren] medta- 
ger fra Stedet foruden mit 
Indbo kun en brun 5 Aars Hoppe 
og en Fjedervogn”. Købesum-
men er 9.000 kr. Herefter kan 
Niels Chr. Nielsen og hustruen 
Ane Kristine, født Larsen, flyt -
te ind, og ved folketællingen i 
1911 er parret at finde på ste-
det sammen med 3 sønner.  

Ane Kristine Nielsen dør i 
april 1920, og Niels Christian 
Nielsen dør den 5. december 
1920. 

 
1920 
Efter Niels Christian Nielsens 
død overgår adkomsten til ste-
det til arvingerne. Denne ting-

læses den 31. december 1920. 
Samme dag tinglæses overdra-
gelsen til sønnen Marius Chri-
stian Nielsen ved arveudlægs- 
skødet. Af dette fremgår, at ar-
vingerne er ”1. Tjenestekarl 
Laurits Christian Nielsen, Raab-
hui. 2. Husejer Marius Christian 
Nielsen, Ø. Hassing.  
3. Christiane Marie f. Nielsen g. 
m. Maskinfbr. Rasmussen, Hals. 
4. Slagter Peter Hansen, Nørre 
Tranders. 5. Tjenestekarl Jens 
Nielsen, Gaaser. 7. ... den 
umyndige Søren Nielsen”.  

Af arveudlægsskødet fremgår 
også, at stedet stadig består af 
matr. nr. 6c, 6f, 6g, 6h, 6l, 6m 
og 2i. 

Marius Christian Nielsen gif-
ter sig i 1925 med Methea 
Signe Vilhelmine Klitgaard. Par-
ret får sønnen Peter Nielsen i 
1926 og sønnen Jens Laurids 
Nielsen i 1929. De bor stadig på 
Øster Hassing Mark ved begge 
børns konfirmation i henholds-
vis 1940 og 1943. 
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Karl Johan 
Stræde 6  
fotograferet fra 
luften 1990.  
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15.
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19xx 
På grund af hul i de tilgænge-
lige digitaliserede ejendomsop-
lysninger kendes de næstkom- 
mende ejerskifter ikke.  

Ud fra vejviseren vides dog, 
at husmand Jens Karl Jensen 
boede på stedet i perioden 
1978-1987. Det er formentlig 
ham, der sælger det meste af 
jorden fra. 

 

1987 
Ved skøde tinglyst 29. juni 
1987 overtager Knud Iversen 
stedet på Karl Johan Stræde 6. 
På dette tidspunkt består ste-
det kun af matr. nr. 6c med et 
jordtilliggende på 2.798 [?] m2. 
 
1988 
Ved skøde tinglyst 11. maj 1988 
overtager Eva Sigsgaard Karl 
Johan Stræde 6. Hun bor der 
sammen med ægtemanden Lars 
Kjeldsen Sigsgaard. 
 

1995 
Den 24. marts 1995 overtager 
Gitte Rimmen Andersen og 
Svend Christian Vilhelm Ander-
sen stedet på Karl Johan 
Stræde 6. Parret har sønnen 
Patrick, født 1999, og datteren 
Catrine, født 2001.  

I dag [marts 2020] består 
stedet af matr. nr. 6c med et 
jordtilliggende på 6.890 m2.
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Karl Johan 
Stræde 6  
fotograferet i 
2018 efter  
Gitte Rimmen 
Andersen og 
Svend Christian 
Vilhelm Ander-
sens store 
udbygning og 
renovering af 
stuehuset.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B12583.       


