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Egetved 17, Egetved, nedrevet 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 24 a m.fl.

bor ægteparret på et ”boels-
sted” 3) sammen med datteren 
Birgitte Christensdatter og en 
tjenestepige. Ved folketællin-
gen i 1850 bor ægteparret og 
datteren på ”et Boelsted Eget-
ved kaldet”; der er nu ikke læn- 
gere en tjenestepige, men dat-
teren er også blevet 16 år, om-
kring samme alder som de tid- 
ligere tjenestepiger havde. 

Ved folketællingen i 1855 bor 
ægteparret og datteren i ”et 
Huus”, endvidere bor en ugift 
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24-årig ”tømmerkarl” på ste-
det, formentlig en logerende, 
hvad der betyder lejeindtæg-
ter. Ved folketællingen i 1860 
bor ægteparret alene på ”en 
Gaard”.  

Ved folketællingen i 1870 er 
datteren Birgitte Christensen 
flyttet ind sammen med hendes 
mand Alexander Jensen og par-
rets 2 børn; svigersønnen er 
”skrædermester”. Christen 
Jensens erhverv svinger meget 
fra folketælling til folketæl-

Den ældste kendte ejer af går-
den Egetved (Egetved 17) er 
Søren Iversen, der ved auktions- 
skøde 1) i 1827 erhverver ”en 
Hovedparcel af Gaarden Ryborg 
[Øster Hassing Vej 140] af Htk 
[hartkorn 2)] 1 Td 1 Skp 3 Fdk  
2 2/3 Alb, med paastaaende 
Bygninger”. Stedet har tilsyne-
ladende ikke fået sit eget navn, 
for ved folketællingen i 1834 
angives gårdmand Søren Iver-
sen at bo på ”Ryberg” med hu-
stru, 2 børn og hustruens fader. 
I 1840 er familien at finde i 
Gåser. 

I 1836 sælger Søren Iversen, 
”boende i Gaarden Egetved som 
er en Hovedparcel af Gaarden 
Ryborg i Østerhassing Sogn”, 
sin ejendom til Christen Jensen 
Raunskov ”fra Westerhassing”. 
Nu har stedet fået sit nuvæ-
rende navn, men endnu ikke 
det nuværende matrikelnum-
mer.  

Ved folketællingen i 1840 bor 
Christen Jensen på ”en gård” 
med hustruen Johanne Marie 
Sørensdatter og en tjeneste-
pige. Ved folketællingen i 1845 
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Det originale 
matrikelkort 
for Øster  
Hassing By, 
1812-1862,  
med matrikel 
No 24, som står 
med rødt midt  
i udsnittet. 
Gården Ryborg, 
som parcellen 
blev udstykket 
fra, er indteg-
net i venstre 
side af ud-
snittet.

 
1) Auktionsskødet adskiller sig kun lidt fra et almindeligt skøde, og bruges 
under en tvangsauktion, eller en normal auktion, hvor en bolig sælges. Et 
auktionsskøde udstedes af fogedretten og bliver udstedt, når køber har op-
fyldt hans forpligtigelser, i forbindelse med auktionen. En købers forpligti-
gelser i forbindelse med en auktion, er ting som betaling af det angivet 
beløb, der var på buddet, og derudover opfylder alle auktionsvilkårene. Et 
auktionsskøde beviser at du har købt ejendommen på auktion.  
 
2) 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 nødvendigt med et fælles 
værdimål. Man besluttede sig til 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) Boelssted eller bolsted er en landejendom, der i størrelse ligger mellem 
et husmandssted og en gård. Et bolsted er omkring 1 tønde hartkorn. 
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ling, i 1840 er han ”gaardmand”, 
i 1845 ”boelsmand”, i 1850 
”huusejer”, i 1855 ”husmand”, 
i 1860 ”gaardmand” og i 1870 
”jordbruger”. Ud fra dette må 
ejendommen nok betragtes 
som et boelssted. 

Christen Jensen Ravnskov, 
”Gaardmand i Egetved”, dør i 
1874, 68 år gammel. Ved folke-
tællingen i 1880 bor enken, 
som nu er ”Gaardejerinde”, på 
”en Gaard Egetved” stadig 
sammen med datteren og svi-
gersønnen samt deres 2 børn. 
Svigersønnen er nu ”bestyrer”. 
Formentlig skulle svigersønnen 
have overtaget ejendommen, 
men det kommer til at gå an-
derledes, for Alexander Jen-
sen, ”indsidder 4) i Egetved”, 
dør senere i 1880. 

 
1884-1889 
Ved skøde af 23. juni 1884, ting- 
læst 5) 27. juni, sælger ”Gaard- 
eier Christen Jensen Ravnskovs 
Enke Johanne Marie Sørensdat-
ter af Egetved i Øster- hassing 
... til Ungkarl Jens Christian 
Christensen af V. Hassing den 
mig tilhørende Eiendom, Gaar-
den ”Egetved” kal det i Ø. Has- 
sing Sogns nordøstlige Del med 
dens Tilliggende, skyldsat saa-
ledes: Matr N 24 Ø. Hassing 6) 
Hart: 7 Skp - Fdk 2½ Alb .. Matr 
N 127 V. Hassing Hart: - Skp 3 
Fdk 2¼ Alb ... Matr N 57a V. Has- 
sing Hart: 1 Skp - Fdk 1 Alb”.  

Christen Jensen Ravnskov har 
altså på et tidspunkt tilkøbt 
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parcellerne matr. nr. 127 og 
57a i Vester Hassing ejerlav. 
Købesummen er 10.950 kr. 

Alt i tinglysningsretten skal 
gå korrekt til, men retten op-
dager nu, at Johanne Marie  
Sørensdatter ikke har adkom-
sten 7) til ejendommen Egetved; 
det har derimod hendes afdøde 
mand Christen Jensen Ravn-
skov. Denne fejltagelse råder 
tinglysningsretten nu bod på 
ved at bede Johanne Marie Sø-
rensdatter møde op i ting lys- 
ningsretten med en skifte -
attest, og den 1. august 1884 
tinglæses hendes adkomst til 
ejendommen. Herefter er alle 
formalia i orden. 

 

I mageskifteskøder 8) af 28. 
december 1888, tinglæst 11. 
januar 1889, skifter ejendom-
men Egetved såvel ejer som 
størrelse ved 2 handler. I den 
første handel ”sælger og bort-
mageskifter” Jens Christian 
Christensen ejendommen Eget-
ved til Niels Anton Pedersen. 

Ejendommen angives i dette 
skøde at bestå af matr. nr. 24a 
i Øster Hassing Sogns Nordøst-
lige Del med et hartkorn på 
6 skæpper og 1 fjerdingkar - 
dvs. at der er stykket jord fra 
matr. nr. 24 – samt matr. nr. 
57a og 127 i V. Hassing by og 
sogn.  

I den anden handel overdra-
ger Niels Anton Pedersen ejen-
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4) Indsidder er en person, der bor til leje i huset hos en gårdmand eller en 
husmand.   
5) 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 Ting-
lysningsloven af 1926 tinglæst, når det var oplæst i retten i et offentligt 
retsmøde.  
6) Ny matrikel - Danmark er blevet matrikuleret flere gange, således i 
1644 og 1688. De tidlige matrikler blev imidlertid ikke vedligeholdt med 
hensyn til forandringer i ejendomsforholdene, og efter udskiftningen i slut-
ningen af 1700-tallet var der behov for udarbejdelsen af en ny matrikel, og 
det skete i 1844. Det var med matriklen af 1844, at vi fik de matrikel-
numre, der bruges den dag i dag. Ejendommen Egetved havde altså efter 
den gamle matrikel (før 1844) et hartkorn på 1 tønde, 1 skæppe, 3 fjer-
dingkar og 2 2/3 album, og efter den nye matrikel (efter 1844) et hartkorn 
på 7 skæpper og 2½ album. Og så har Egetved med den nye matrikel fået 
matr. nr. 24 i Øster Hassing Sogns nordøstlige Del.   
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 adkomstdokument. I dette tilfælde er der tale om en skifteretsattest.  
8) Mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele heraf. Der vil ofte være 
tale om, at den ene part betaler et beløb til den anden part for en værdi-
forskel mellem de to ejendomme.  

Luftfotoet fra 
mellem 1948 og 
1952 er det  
ældste billede 
vi har af gården 
Egetved 17.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15438.



til ”Statskassen”. Formentlig er 
Niels Christian Pedersen flyttet 
ind lidt tidligere, for ved folke-
tællingen den 1. februar 1901 
bor han på Egetved med hustru 
og 4 børn. 

Ved skøde af 13. december 
1901, tinglæst 10. januar 1902, 
sælger Niels Christian Pedersen 
sin ejendom til Jens Chr. Thom-
sen for 9.000 kr. Ejendommen 
er igen blevet lidt mindre, og 
består nu af ”Matr No 24a Ø. 
Hassing Sogns nordøstlige Del 
Hartk. 6 Skp 1 Fdk Glskat 14 Kr 
79 Øre samt Halvdelen af Mose-
lodden Matr No 194ah af Hals 
Hartk. 0 Skp 0 Fdk”. 

 
1904 
Ved skøde af 2. februar 1904, 
tinglæst 5. februar, sælger 
Jens Chr. Thomsen ejendom-
men Egetved til Laurits Peter 
Pedersen. Moselodden er ikke 
med i handlen, som kun omfat-
ter matr. nr. 24a. Købesummen 
er 8.450 kr. 

Laurits Peter Pedersen og hu-
struen Ane Kirstine, født Kri-
stensen, kan nu flytte ind på 
Egetved med 7 børn, som alle 
er født i Horsens sogn i Kjær 
Herred: Cilius Peter Ludvig 
(1895), Aage Peter (1896), 
Helga Petra (1898), Emma An-
drea (1899), Elna Agathe 
(1900), Henry (1902) og Marius 

dommen Egetved til Johannes 
Christensen. Nu består Egetved 
af ”Matr N 24a af Ø. Hassing 
Sogns nordøstlige Del af Hart-
korn 6 Skp 1 Fdk – Alb [og] Matr 
N 57a af V. Hassing By og Sogn 
1 Skp - Fdk 1 Alb”. Så ved 
begge handler bliver ejendom-
men lidt mindre. 

Ved folketællingen i 1890 bor 
”indsidder” Søren Kristian Jen-
sen på ”Egtved” med hustruen 
Ane Kristine Mikkelsen og 2 
børn. Ejeren af Egetved, Johan- 
nes Christensen, bor derimod 
med sin familie på gården Ny-
gaard (Houvej 332), som han 
havde erhvervet i 1879 og som 
han afhænder i 1893.  

Hvorvidt Johannes Christen-
sen nogensinde kommer til at 
bo på Egetved er usikker, for 
den 24. september 1895 fore-
tages et udlæg i ejendommen 
på 2.079,34 kr. og den 31. ok-
tober 1895 afholdes tvangsauk-
tion over ejendommen. Der går  
dog en del år, inden et ejerskifte 
falder på plads. 

 
1901-1902 
Ved fogedudlægsskøde 9) af 21. 
februar 1901, tinglæst 19. april, 
overdrages ejendommen Eget-
ved til Niels Chr. Pedersen ”af 
Sulsted”. Køberen må betale 
7.600 kr. for ejendommen, 150 
kr. i omkostninger og 8,53 kr. 

(1903). På Egetved får ægte-
parret yderligere 9 børn: Olga 
(1904), Valdemar (1905), Signe 
Lucie (1906), Laugaard (kaldet 
Laugo) Elvinus (1907), Astrid 
Dusine (1909), Thyra Leonora 
(1910), Harry (1911), Marie 
Petra (formentlig bliver hun 
også kaldt Petra ind imellem) 
(1912) og Lilly Pedersen (1914).  

Ved folketællingen i 1906 bor 
ægteparret Ane Kirstine og 
Laurits Peter Pedersen på Eget-
ved med 9 børn. Han angives at 
være ”boelsmand”. Ved folke-
tællingerne i 1911 og 1916 har 
ægteparret 11 hjemmeboende 
børn, og ved folketællingen i 
1921 7 hjemmeboende børn. Så 
der har ind imellem været 
trangt i hjemmet på Egetved. 

I 1921 mageskifter Laurits P. 
Pedersen ”af Egetvedgaard” 
med Svend P. Jørgensen. Sidst-
nævnte får en udstykning fra 
matr. nr. 24a, som matrikuleres 
24c, mens Laurits P. Pedersen 
overtager matr. nr. 25a. 

 
1924 
Laurits Peter Pedersen dør den 
2. november 1923, og den 14. 
marts 1924 tinglæses adkom-
sten til Egetved til hans enke 
Ane Kirstine Pedersen. Samme 
dag tinglæses salget af ejen-
dommen til hendes svigersøn 
Peter Jacobsen. Skødet er ba-
seret på en købekontrakt, som 
Laurits Peter Pedersen under-
skriver den 8. september 1923, 
kort før sin død. Købesummen 
er 30.000 kr. I forbindelse med 
handlen stykkes ca. 2 tønder 
land fra matr. nr. 24a, som  
herefter har et hartkorn på  
5 skæpper, 2 fjerdingkar og  
2¼ album. Handlen omfatter 
også matr.nr. 25b med et hart-
korn på 1¼ album. Selv om 
hartkorn ophørte som skatte-
grundlag på landbrugsjord i 
1903 bliver det stadig indskre-
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Udsnittet af  
Matrikelkort for 
Den Nordøstlige 
Del, Øster  
Hassing, 1909-61, 
viser de mange 
mindre lodder  
der i årenes løb 
udstykkes fra  
matrikel No 24.

 
2) Et fogedudlægningsskøde 
(foged udlægsskøde) udfærdiges 
når en ejendom købes på en 
tvangsauktion. Fogeden er her at 
opfatte som sælger for han/hun er 
som reglen rendt fra hus og hjem 
eller måske rejst, derfor skriver fo-
geden skødet under på "sælgerens" 
vegne. Fogeden skøder til køberen, 
som man siger i den branche. 
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vet i skøder, formentlig fordi 
det stadig er den mest genken-
delige måde at opgøre jordens 
bonitet, eller ydeevne, på. 

Peter Jacobsen bliver i 1923 
gift med sin forgængers datter, 
Helga Petra Pedersen, og ægte-
parret får børnene: Anton Chri-
stian (1924), Margrethe Jensine 
(1925), Helmer Egon (1927) og 
Lillian (1930). Alle børnene er 
født på Egetved. 

Ved folketællingen i 1925 bor 
ægteparret Helga og Peter Ja-
cobsen på ”matr. nr. 24a” med 
sønnen Anton samt Helgas bror 
Harry Pedersen, der er ”med-
hjælper”. Ved folketællingen i 
1930 bor ægteparret på ”Eget-
ved” med deres 4 børn, en hus-
assistent og en tjenestekarl. 

Helga Jacobsen, født Peder-
sen, dør den 25. juli 1935, 37 
år gammel. Ved folketællingen 
i 1940 bor enkemanden Peter 
Jacobsen på Egetved med de 3 
yngste børn og en medhjælper; 
han angives at være ”invalide-
rentenyder [og] husmand”. 

Ved sønnen Helmers konfir-
mation den 22. marts 1942 ser 
Peter Jacobsen stadig ud til at 
bo på Egetved. Men da Peter 
Jacobsen dør på Aalborg Amts-
sygehus den 20. november 1943 
angives han at være ”Invalide-
rentenyder forhv. Gaardejer af 
Egetved”. Peder Jacobsen må 
altså have afhændet Egetved i 
1942 eller 1943. 

 

o.1942-o.1951 
På grund af et hul i de tilgæn-
gelige digitaliserede ejendoms-
oplysninger kendes de næst- 
kommende ejerskifter ikke 
med dato, da disse er baseret 
på andre kilder og på hukom-
melsen. 

Formentlig omkring 1942 
overtager Harry Pedersen, søn 
af ovenstående Laurits Peter 
Pedersen, der blev ejer af 
Egetved i 1904, ejendommen 
Egetved. Harry Pedersen (født 
1911) bliver i 1943 borgerligt 
viet i Aalborg med Kirstine Jon-
strup (født 1913). 

Formentlig omkring 1946 
overtager Gerhard Jensen (født 
1924) ejendommen Egetved. 
Da han den 28. december 1946 
vies i Øster Hassing kirke med 
Ruth Marie Jørgensen (født 
1925) er han gårdejer af Eget-
ved. Og det samme er tilfæl-
det, da parrets datter Jytte 
Jensen fødes på Egetved den 
10. november 1947. 

Formentlig omkring 1951 
overtager Anker Christian 
Thomsen (født 1923) ejendom-
men Egetved. Han og hustruen 
Inger Elise Mortensen (født 
1930), viet 1948 i Vester Has-
sing kirke, får den 7. juli 1952 
datteren Lissy Thomsen. Hun er 
født på Egetved og faderen an-
gives at være gårdejer.  

 

1954 
Ved skøde tinglyst 23. juni 
1954 sælger Anker Thomsen 
ejendommen Egetved til Peter 
Olsen. Han har været elev på 
St. Restrup Husmandsskole og 
er uddannet kontrolassistent. 

Peter Christian Olsen (født 
1928) gifter sig i 1965 med 
Grethe Rask Mikkelsen (født 
1925). Året efter, i 1966, får 
ægteparret sønnen Christian 
Peter. 

Der sker matrikulære æn-
dringer, dels ved tilkøb og dels 
ved jordfordelingskendelse, i 
1968, i 1973 og i 1985. 

Peter Christian Olsen dør i 
2005 og begraves på Øster Has-
sing kirkegård. 

 
2007 
Den 6. juni 2007 får enken 
Grethe Rask Olsen adkomsten 
til ejendommen Egetved. 

Samme dag overtager Leif 
Freund og Kirsten Schierup  
Freund ejendommen. Dette 
ægtepar havde i 1997 overta-
get ejendommen Kirkholt 
(Egetved 9), hvor de bliver bo-
ende. Omkring 2014 bliver 
ejendommens bygninger revet 
ned.  

Ejendommen består i dag 
(august 2020) af matr. nr. 24a 
og 23m i ejerlavet ”Den Nord-
østlige Del, Ø. Hassing” med et 
jordtilliggende på 229.586 m2, 
knap 23 hektar.
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Ejendommen på 
Egetved 17, der 
blev nedrevet  
omkring 2014, 
er fotograferet  
i 1959.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15439.


