
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. September 2021. 
 

Egetved 9, Kirkholt 
Øster Hassing By, matrikel 2b

mr. 2b i Øster Hassing By og 
Sogn, at den har et hartkorn 1) 
på 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 
2½ album, og at køberen alle-
rede har bebygget den. Med i 
købet hører også en andel i 
matr. nr. 38 i Øster Hassing 
Sogns nordøstlige Del. 

Ved folketællingen i 1860 bor 
Niels Christian Christensen i 
huset med hustruen Else Kirstine 
Nielsen og 3 børn. Han ernærer 
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sig som daglejer. Ved folketæl-
lingen i 1870 er Niels Christian 
Christensen blevet enke og bor 
alene i huset med 2 børn. Han 
angives at være jordbruger. 
Samtidig har stedet fået et 
navn, ”Kjirkeholt Huus”. 

Omkring årsskiftet 1874/1875 
sælger Niels Christian Christen-
sen parcellen ”med det af mig 
paa Lodden opførte Huus” til 
Niels Christian Pedersen. Købe-

Johan Larsen, eller Johannes 
Laursen som han også kaldes, 
er ejer af Kirkegaard (Føltved-
vej 1) i perioden 1832/1833 til 
1863. I maj 1856 får han inden-
rigsministeriets tilladelse til at 
udstykke en parcel fra sin ejen-
dom, som han omkring årsskif-
tet 1856/1857 sælger til Niels 
Christian Christensen for 300 
rigsdaler. Det fremgår af skø-
det, at matriklen har fået matr. 

Hals 
Arkiv

Det originale 
matrikelkort 

for Øster  
Hassing By, 
1812-1862,  

med matrikel 
No 2b til venstre 

og Kirkegaard  
nederst til 
højre, med 
sælgeren, 

Johan Larsens 
navn anført 
over No 2a.  

 
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 hart-
korn.  
Hartkorn måltes i tønder (ikke at 
forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerding-
kar = 96 album. 
Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903, men vedblev mange år deref-
ter med at blive indskrevet i skøder 
som udtryk for jordens bonitet. 

Det oprindelige 
husmandssted 
på Egetved 9 
lå godt 100 
meter nordvest 
for den nuvæ-
rende villa. 
Fotograferet 
i 1959.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15435.
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summen er 615 rigsdaler. Alle-
rede i 1878 videresælger Niels 
Christian Pedersen ejendom-
men til Svend Andersen. Købe-
summen er 1.600 kr. Og i 1883 
videresælger Svens Andersen 
sin ejendom til Bertel Therkild-
sen. Købesummen er uændret 
1.600 kr. 

Ved folketællingen i 1890 an-
gives Bertel Terkelsen og hu-
struen Mariane Christensen at 
bo i et hus kaldet ”Kirkedal”. 

I 1895 mageskifter 2) Bertel 
Therkildsen med Anton Chr. 
Jensen. Bertel Therkildsen 
overtager herved en ejendom i 
Vester Hassing, mens Anton 
Chr. Jensen overtager ejen-
dommen i Øster Hassing, matr. 
nr. 1b med andel i matr. nr. 38. 
Anton Chr. Jensen må udrede 
1.700 kr. i byttesum, men så 
medfølger der også ”Avl og Af-
grøde saa nær som 1 Td Rug,  
1 Hest og 2 Køer, 1 Faar og  
4 Høns samt Avlsredskaber og 
nogle Mejeriredskaber”. Måske 
bliver ejendommen alligevel 
for dyr, for den ender nogle år 
senere på tvangsauktion. 
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1901 
I et udlægsskøde dateret 12. 
marts 1901 står bl.a.: ”By- og 
Herredsfogden i Nørresundby 
Kjøbstad og Kjær Herred gør 
vitterligt, at Aar 1901 den 12 
Marts Form. Kl 10½ blev Nørre 
Sundby Kjøbstad og Kjær Her-
reds Fogedret sat og holdt paa 
Herredskontoret ... ifølge Be-
gæring af Kreditforeningen af 
Jydske Landejendomsbesiddere 
[tidligere] foretagne Udlægs-
forretning ... hvorefter den 
nævnte Kreditforening over-
drager sin Ret til at erholde 
Udlægsskjøde paa Ejendom-
men Matr N 2b Ø. Hassing til 
Ole Christian Peter Jensen af 
Knoldgaard ... Ved Tvangsauk-
tionen den 31’ Mai d A [dette 
år, mon ikke der skulle havde 
stået forrige år, altså 31. maj 
1900] blev Kreditforeningen i 
Viborg som eneste Bydende 
med 500 Kr berettiget til at er-
holde Udlægsskjøde paa Ejen-
dommen Matr N. 2b Østerhas- 
sing By og Sogn Hartk 1 Skp  
1 Fdk 2½ Alb ... med Andel i 
Matr 38 af Sognets norsøstlige 

Del”. Retten til at erholde ud-
lægsskøde overdrager kreditfor-
eningen altså til Ole Christian 
Peter Jensen, som foruden kø-
besummen på 500 kr. må be-
tale omkostninger på 300 kr.  

Formentlig er Ole Christian 
Peter Jensen flyttet ind i huset 
allerede år 1900, for ifølge fol-
ketællingen den 1. februar 
1901, hvor han bor i ”Kirkeholt-
huset” sammen med hustruen 
Johanne Kirstine Pedersen, er 
parret dels blevet gift i år 1900 
og dels flyttet til sognet (eller 
kommunen) samme år.  

Ved folketællingen i 1906 bor 
ægteparret Johanne og Ole 
Jensen på ”Kirkeholt” med søn-
nerne Christian, Jens og Maltha 
samt en slægtning. Ved folke-
tællingen i 1911 bor de 3 søn-
ner stadig på ”Kirkeholt”, mens 
slægtningen er borte.  
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Nutidens  
Kirkholt på 
Egetved 9 
fotograferet 
2021.  
Foto:  
Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15436.

 
2) Mageskifte er at bytte fast ejen-
dom eller dele heraf. Der vil ofte 
være tale om, at den ene part be-
taler et beløb til den anden part 
for en værdiforskel mellem de to 
ejendomme. 



1948 
Ved skøde tinglyst 1. septem-
ber 1948 overtager Johannes 
Gregersen ejendommen. Han 
og hustruen Magda Elvine Niel-
sen flytter nu ind med børnene 
Knud, Hans (født 1938), Poul 
(født 1944) og en dreng (hvis 
navn ikke huskes). 
 
1961 
Ved skøde tinglyst 11. decem-
ber 1961 overtager sønnen 
Knud Frode Gregersen ejen-
dommen, hvor han bor sammen 
med hustruen Jensine Toft.  
 

Ved folketællingen i 1916 bor 
kun de 2 yngste sønner hjem- 
me på ”Kirkeholdt”. Ved siden 
af landbruget ernærer Ole Jen-
sen sig som daglejer. Ved folke-
tællingen i 1921 er kun ægte- 
parret at finde på ”matr. nr. 
2b” , uden hjemmeboende 
børn.  

Ved folketællingen i 1925 har 
ægteparret Johanne og Ole 
Jensen taget plejedatteren 
Karen Jensen til sig. De samme 
personer bor på stedet ved fol-
ketællingen i 1930, og dette er 
nu navngivet ”Kirkholt”. Ved 
folketællingen i 1940 er Ole 
Jensen blevet enkemand, og 
foruden ham bor plejedatteren 
Karen Jensen, som nu er hus-
bestyrerinde, på ejendommen 
”Kirkholdt”, som samtidig har 
fået angivet gadenavnet ”He-
devej Nr 1”.  

 

1997 
Den 12. februar 1997 overtager 
Leif Gade Freund og Kirsten 
Schierup Freund ejendommen 
Kirkholt på Egetved 9. Samme 
år river ægteparret det falde-
færdige hus ned og bygger nyt 
stuehus. Begge er læger, han 
overlæge på Dronninglund Sy-
gehus, hun praktiserende læge 
i Gandrup. 

I dag [august 2020] består 
ejendommen uændret af matr. 
nr. 2b i Ø. Hassing By med et 
jordtilliggende på 45.266 m2, 
godt 8 tønder land, og ejen-
dommen har stadig andel i 
matr. nr. 38 i Den nordøstlige 
Del, Ø. Hassing. 
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Kirkholt på 
Egetved 9  
fotograferet i 
2021.  
Foto:  
Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15437.

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


