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Egetved 18,  
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 24e

Efter salget af Egetved står 
enken tilbage med en parcel på 
ca. 2 tønder land, ”som ved 
Landbrugsministeriets Skrivelse 
af 11 Dec. 1923 er udstykket 
fra Matr. Nr. 24a”. Parcellen 
matrikuleres matr. nr. 24e og 
har et hartkorn på 1¾ album. 
Herved bliver stedet på Eget-
ved 18 en selvstændig enhed. 

 
1925 
Vi skal dog frem til den 27. 
marts 1925, før enken Ane Kir-
stine Pedersen får adkomsten 2) 
til stedet på Egetved 18 efter 
fremvisning af udskrift fra skif-
teretten i tinglysningsretten. 

Ifølge de offentlige registre 
er stuehuset på Egetved 18 
bygget i 1890. Disse oplysninger 
er tit usikre ved ældre huse, og 
dette gælder i allerhøjeste  Side 1 af 3 
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I 1904 køber Laurits Peter Pe-
dersen ejendommen Egetved 
(Egetved 17), hvorefter han og 
hustruen Ane Kirstine, født Kri-
stensen, flytter ind på denne 
ejendom med 7 børn og her får 
yderligere 9 børn. 

Den 8. september 1923 under- 
skrives en købekontrakt, hvor-
efter Laurits Peter Pedersen 
sælger ejendommen Egetved, 
”skyldsat under Øster Hassing 
Sogns nordøstlige Del, saaledes: 
Matr. Nr. 24a for Hartkorn 1)  
5 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. 25b 1¼ Alb. 
idet jeg dog forbeholder mig et 
Jordstykke paa ca. 2 Tdr. Land, 
beliggende i det nordøstlige 
Hjørne af Matr. Nr. 24a”.  

Laurits Peter Pedersen dør 
kort efter, og det bliver således 
hans enke Ane Kirstine Peder-
sen, som må færdiggøre salget.  
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1) 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 nød-
vendigt med et fælles værdimål. 
Man besluttede sig til at sammen-
ligne 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 skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903. 
 
1) 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. I dette tilfælde er der tale 
om en skifteretsattest. 

Egetved 18  
fotograferet 
mellem 1948 og 
1952. 
I forrest til ven-
stre ses taget af 
gården Egetved 
på Egetved 17.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B154.
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grad for dette hus. Ved en syste- 
matisk gennemgang af folke- 
tællingerne mellem 1901 og 
1921 er ikke fundet et nabohus 
til ejendommen Egetved (Eget-
ved 17), som kunne være huset 
på Egetved 18. Formentlig er 
huset på Egetved 18 bygget af 
Ane Kirstine og Laurits Peter 
Pedersen som en form for af-
tægtsbolig i forbindelse med 
salget af Egetved, dvs. at huset 
er bygget omkring 1923-1924. 

Ved folketællingen den 5. 
november 1925 bor Ane Kirstine 
Pedersen i huset på Egetved 18, 
”matr. nr. 24e”, med sine 2 
yngste døtre, Marie og Lilly. 
Ved folketællingen i 1930 er 
det sønnerne Valdemar og 
Laugo (døbt Laugaard), som 
bor hjemme ved moderen. Ved 
folketællingen i 1940 bor 
enken Ane Kirstine (Kristine) 
Pedersen på ”Ejerlav: Egetved, 
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Matr. Nr. 24e”. Stedet, eller 
snarere området, bliver altså 
ind imellem kaldt for Egetved. 
Enken er ”aldersrentenyder 
[og] husejerske”. Sønnen Harry 
Pedersen, som er ”logerende” 
ved sin mor, angives at være 
”forpagter”. Formentlig er det 
naboejendommen Egetved 
(Egetved 17), som han har for-
pagtet; her er søsteren død 
nogle år forinden og svogeren 
er ”invaliderentenyder”. 

Da Helga og Peter Jacobsens 
yngste datter, den forældreløse 
Lillian, konfirmeres den 8. april 
1945 angives hun at bo ”Hos 
Enke Ane Kristine Pedersen, 
Egetved”. Helga er datter af 
Ane Kirstine Pedersen, og Peter 
Jacobsen er ejer af gården Eget- 
ved fra 1924 til omkring 1942, 
og efter forældrenes død har 
Lilly altså boet hos sin mormor. 

På Egetved fødes den 10. juli 
1949 Erik Jonstrup Pedersen, 
søn af arbejdsmand Harry Pe-
dersen (født 1911) og hustru 
Kirstine Jonstrup (født 1913). 
Formentlig er der med Egetved 
her tale om huset på Egetved 
18. Harry Pedersen er den søn 
af Ane Kirstine Pedersen, der 
ved folketællingen i 1940 (se 
ovenfor) formentlig var forpag-
ter af Egetved (Egetved 17) og 
som formentlig senere var ejer 
af samme. Han angives ved 
fødslen i 1949 at være arbejds-
mand, og parret er sandsynlig-
vis flyttet ind i huset på Eget- 
ved 17 for at passe hans gamle 
mor, som efterhånden er blevet 
en ældre dame. 

”Ane Christine Pedersen, f. 
Christensen”, dør den 13. sep-
tember 1950 på Egetved (må 
være Egetved 18), 77 år gam-
mel. 
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Beboelseshuset 
på Egetved 18 
fra 1959. 
I forgrunden ses 
taget af gården 
Egetved på  
nutidens adresse 
Egetved 17.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15441.



1958 
Ved skøde tinglyst 23. august 
1958 overtager Carl Chr. Olsen 
stedet på Egetved 18. 
 
1964 
Ved skøde tinglyst 14. april 
1964 overtager Edith Pedersen, 
senere Mikkelsen, stedet på 
Egetved 18. Hun og manden 
Jørgen har sønnen Henrik. 
Efter Jørgens død gifter hun sig 
igen, med Henning Kristian 
Mikkelsen.   
 
1998 
Den 18. september 1998 over-
tager Henning Kristian Mikkel-
sen stedet på Egetved 18 efter 
sine forældre.  
 

1951 
Den 4. maj 1951 overtager ar-
vingerne adkomsten til stedet 
på Egetved 18. Samme dag 
tinglyses salget til Anton Jacob-
sen. Han er søn af Helga og 
Anton Jacobsen, der var ejer af 
Egetved (Egetved 17) i perio-
den 1924-o.1942. Og han er 
dattersøn af ovennævnte ejer 
Ane Kirstine Pedersen. 

Den 27. december 1953 vies 
”Ungkarl, husmand, Anton 
Christian Jacobsen af Egetved 
[og] Ungpige, husbestyrerinde, 
Esther Christine Olsen af Eget-
ved”. Der er tale om stedet på 
Egetved 18.  

Parret bor stadig på Egetved, 
da de den 1. april 1958 får søn-
nen John Jacobsen.  

 

2012 
Ved skøde tinglyst 19. decem-
ber 2012 overtager Henrik  
Pedersen stedet på Egetved 18. 
 
2013 
Ved skøde tinglyst 3. oktober 
2013 overtager Luna Karsten-
sen og Jens Martin Michaelsen 
stedet på Egetved 18. 
 
2019 
Den 1. maj 2019 overtager 
Jacob Holst Dalbro Thomsen 
stedet på Egetved 18.  

Ejendommen består i dag 
(september 2020) af matr. nr. 
24e i ejerlavet ”Den Nordøst-
lige Del, Ø. Hassing” med et 
jordtilliggende på 10.040 m2, 
stadig de knap 2 tønder land, 
som blev udstykket i 1923.
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Den renoverede 
bolig på  
Egetved 18 er 
fotograferet i 
2021.  
Foto:  
Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B15442.
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