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Holtetvej 68, Pallisgaardsminde 
Øster Hassing By, matrikel 20c m.fl.

hans ejendom, og hun sælger 
samme år stedet til Ole Chri-
stian Christensen. Der oprettes 
en købekontrakt, hvori står, at 
”Johanne Kirstine Jensen født 
Knudsen Enke efter afdøde  
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Gaardmand Niels Jensen (Krog) 
af Østerhassing sælger og over-
drager herved til Ole Christian 
Christensen af Østerhassing den 
min afdøde Mands tilhørende 
Gaard ”Pallisgaardsminde” i 

I 1845 mageskifter 1) Christen 
Jensen med Lars Larsen, hvor-
ved førstnævnte overdrager 
”den mig hidtil eiende og ibo-
ende Gaard Pallisgaard kaldet i 
Østerhassing Bye” til Lars Lar-
sen. Lars Larsen dør i 1848, og 
hans enke, Ane Andersdatter, 
gifter sig i 1849 med ungkarl 
Niels Jensen. Senere samme år 
møder Niels Jensen op med en 
vielsesattest i tinglysningsret-
ten, hvorved han får adkom-
sten 2) 3) til Pallisgaard (Borger- 
gade 106). 

Ved skøde af 16. december 
1870, tinglæst 4) 1. september 
1871, sælger Niels Jensen sin 
ejendom til Jacob Christian  
Jacobsen, men ved salget af 
Pallisgaard bibeholder Niels Jen- 
sen blandt andet de to udstyk- 
ninger med matr. nr. 20b og 20c. 

 
1877 
Efter Niels Jensens død får 
hans enke, Johanne Kirstine 
Knudsen, i 1877 adkomsten til 

Hals 
Arkiv

Gouachen af 
Pallisgaards-
minde er udført 
i 1917 af gård-
maleren Peter 
J. Pedersen, 
også kaldet 
Skryds-Peter. 
Han boede i 
Dronninglund 
frem til 1923, 
hvorefter han 
flyttede til  
Ulsted. 
Foto:  
Asbjørn Thomsen, 
Hals Arkiv, B15402. 

 
1) 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. 
 
2) 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. Dette kan være en skifteretsattest eller et skøde, 
eller som i dette tilfælde en vielsesattest. 
 
3) Kvindens stilling som berettiget eller forpligtet kan gennem tiderne ud-
ledes af den lovgivning, som afspejler familiernes og slægternes forhold. De 
europæiske retssystemer har siden antikken fastholdt, at en hustru var un-
derlagt mandens værgemål i økonomiske og processuelle forhold. Enker var 
derimod ofte stillet meget lig mænd i formueretlig henseende. Dette gjaldt 
også i Danmark. Ugifte kvinder opnåede allerede i 1857 ligestilling med 
mænd vedrørende økonomisk råderet, arv og adgang til næringsudøvelse, 
mens en gift kvinde først i 1925 opnåede fuld ligestilling med sin ægte-
mand. Derfor kan ægtemanden Niels Jensen med forevisning af vielsesatte-
sten overtage adkomsten af ejendommen.  
 
4) 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 Tinglysningsloven af 1926 tinglæst, når det var oplæst i 
retten i et offentligt retsmøde.
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Østerhassing By og Sogn, som 
nu er skyldsat saaledes: M. No 
18e [i købskontrakten står fejl-
agtig matr. nr. 8e] af Østerhas-
sing Hartk. [hartkorn 5)] 1 Skp 0 
Fdk 2¼ Alb ... M. No 20b af 
Østerhassing Hartk. 2 Skp 0 Fdk 
2½ Alb ... M. No 20c af Øster-
hassing Hartk. 3 Skp 1 Fdk 0 Alb 
... M. No 18g af Østerhassing 
Hartk. 1 Skp 2 Fdk 1 Alb ... M. 
No 18f af Østerhassing Hartk. 0 
Skp 1 Fdk 2¾ Alb. Halvdelen af 
Moseparcellen M No 194an i 
Hals, med de derpaa værende 
af min afdøde Mand på M No 
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20c opførte Bygninger”. 
Ifølge de offentlige registre 

er stuehuset på matr. nr. 20c 
(Pallisgaardsminde) opført i 
1847, og det samme er tilfæl-
det for to af de øvrige bygnin-
ger. Disse oplysninger er tit 
usikre hvad angår ældre huse, 
og det er formentlig også til-
fældet her. Af ovenstående 
skøde fremgår dog, at bygnin-
gerne er opført af Niels Jen-
sen, hvad der betyder, at de er 
opført mellem 1849 og 1876, 
hvor han dør. Ved hans døds-
fald angives han i øvrigt at bo 

Gården Pallis-
gaardsminde på 
Holtetvej 68 
fotograferet 
i 1946.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B13178.

Pallisgaards-
minde  
fotograferet 
før 1920.  
Foto:  
Hals Arkiv, B2233.

på ”ØHassing Kjær”. Af folke-
tællingen i 1870 fremgår, at 
Niels Jensen bor på gården Pal-
lisgaard. Ved samme folketæl-
ling angives Andreas Jensen at 
bo i ”Pallisgaards hus”. Måske 
er der tale om Pallisgaards-
minde, som så på dette tids-
punkt altså er forpagtet ud. 

Kort før tinglæsningen af 
skødet gifter Ole Christian 
Christensen (1855-1943) sig den 
5. januar 1877 med Sine Elisa-
beth Christensen (1856-1932). 
De næste 25 år føder hun ham 
18 børn, alle født på Pallis- 

Fortsættes næste side

 
5) 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 at sammenligne 
alle varer med værdien af det så-
kaldte "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, men bliver i mange år deref-
ter stadig indskrevet i skøder som 
angivelse af jordens bonitet.



Pallisgaard i 1905. Denne nav-
neændring gælder formentlig 
hele familien, og på ægtepar-
rets gravsten på Øster Hassing 
kirkegård kom da også til at stå 
Ole Pallisgaard og Sine Elisa-
beth Christensen Pallisgaard. 

Også via folketællingerne ses 
udviklingen i børnetallet, først 
børnenes tilkomst, dernæst 
børnenes flytning fra hjemmet. 
Ved folketællingen i 1880 bor 
ægteparret Ole og Sine Elisa-
beth Pallisgaard på Pallis- 
gaardsminde sammen med 2 
børn og en tjenestepige, i 1890 
med 9 børn og en tjenestepige, 

gaardsminde: Anna Marie Kir-
stine i 1877, Johanne Katrine i 
1879, Christen Peter i 1880, 
Dorthea Marie i 1882, Jens 
Christian i 1883, Agnes Frede-
rikke i 1884, Betty Mathilde i 
1885, Otto i 1886, Martha Nat-
halia i 1887, Johannes i 1889 
(dør som spæd), Jensine Chri-
stine i 1890, Johannes Dusinus i 
1892, Marius i 1893 (dør som 
spæd), Viliam Marius i 1895, 
Edle Lovise i 1897, Arthur Viggo 
i 1898, Meta Alma i 1900 og 
Niels Thomas i 1902. Ifølge kir-
kebogen får de sidstnævnte af 
børnene tilføjet efternavnet 

i 1901 med 10 børn og ingen 
tjenestepige, i 1906 med  
9 børn og en tjenestepige, i 
1911 med 7 børn og i 1916 med 
4 børn. Ved alle disse folketæl-
lingerne angives Ole Pallisgaard 
at være gårdejer, så ejendom-
men har været en af de større 
på Øster Hassing Kær, hvor de 
fleste hustandsoverhoveder var 
husmænd.  

Også ejendommens størrelse 
vokser i Ole Pallisgaards ejer 
periode. I 1882 tilkøber han 
matr. nr. 19d, med et hartkorn 
på 2 skæpper og 1 album, og i 
1918 tilkøber han matr. nr. 12e 
med et hartkorn på 2 skæpper 
og ½ album.  

 
1920 
Ved skøde af 12. august 1920, 
tinglæst 20. august, sælger Ole 
Christian Christensen Pallis-
gaard sin ejendom Pallisgaards-
minde til Carl Jensen. Denne 
består nu af 8 matrikelnumre, 
nemlig 18e, 20b, 20c, 18g, 18f, 
19d, 12e samt moseloddet 
104am i Hals ejerlav (dette 
kunne tyde på, at det tidligere 
halve moselod nu er konverte-
ret til et nyt matrikelnummer). 
Selv om hartkorn ikke længere  Side 3 af 6
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Pallisgaards-
minde på  
Holtetvej 68 
fotograferet 
mellem 1948 og 
1952.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15403.

Foto af Pallis-
gaardsminde 
fra 1950’erne.  
Foto:  
Hals Arkiv, B13948.
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bliver anvendt som skattegrund-
lag, er det for alle matrikler an-
givet i skødet, og ejendommens 
totale hartkorn kan opgøres til 
1 tønde, 4 skæpper, 3 fjerding-
kar og 1 album.  

Med i handlen følger ”elek-
triske Ledninger med tilhøren-
de Lamper og Kroner, Besæt- 
ning med undtagelse af en gul 
Hest og en Kvie, Avlsredskaber, 
mejeriredskaber, Maskiner og 
Inventar, dog fratager jeg en 
Jumbe, en Sele, 4 Læs Tørv,  
1 Læs Brænde, 4 Tdr. Kartofler, 
1 halvt Svin, 1 Lam, 10 Høns og 
4 Haner samt Ulden af 2 Faar, 
endvidere medfølger Ilde-
brændsel, Gødning, Avl og Af-
grøde, 2 Folkesenge med 
Sengetøj, Folkestuebord og 
Bænk samt Andelene i og Over-
skuddet af Ulsted Andelsmejeri 
og Andelsslagteriet i Nørre-
sundby”. Priser for hele herlig-
heden er 76.750 kr. Det 
bemærkes i skødet, ”at ifølge 
Deklaration skal Matr. Nr. 20c 
og 18g behandles som et Pligt-
hus 6)”, og at overdragelsen 
indbefatter ”Halvpart i en Saa-
maskine, 1 Roesaamaskine og 1 
Ajletønde med Spreder”. 

Ved folketællingen i 1921 er 
ægteparret Jensine og Carl 
Jensen at finde på Pallisgaards-

minde sammen med sønnen 
Rasmus Kærsgaard Jensen (født 
1919 i Dronninglund), en tjene-
stekarl og en tjenestepige. Fa-
milien er stadig at finde på 
stedet ved folketællingen i 
1925, nu kun med en tjeneste-
karl. 

I 1926 fødes sønnen Knud 
Kærsgaard Jensen på Pallisga-
ardsminde. Han stryger i 1982 
efternavnet Jensen og fortæl-
ler senere følgende historie om 
datidens transportmidler 7). 

Min far og mor, som i 1920 
købte gården ”Pallisgaards-
minde” i Øster Hassing, har 
fortalt om dengang, de købte 
to nye cykler hos Cykel Hans 
[cykelhandler Hans Pedersen i 
Try], der leverede dem på den 
måde, at han cyklede på herre-
cyklen og havde damecyklen 
ved siden af. Da han skulle 
hjem, kørte han med toget fra 
Ulsted til Rørholt og derfra gik 
han til Try. 

Samme Knud Kjærsgaard for-
tæller senere igen følgende hi-
storie om Pallisgaardsminde, 
forældrene Carl og Jensine 
Jensen og storebror Rasmus 8). 

I 1820 købte Karl og Sinne 
”Pallisgaardsminde” på Øster 
Hassing Kær. Det var en gård 
på ca. 60 tdr. land, hvor den 

faste arbejdskraft var en pige 
og en karl, der i travle perio-
der blev suppleret med en dag-
lejer. Rasmus gik i Øster Hassing 
skole. Der var langt til skolen 
og dårlige veje, børnene havde 
ingen cykler dengang, så han 
måtte gå de 3-4 kilometer til 
skolen, og da han havde astma, 
valgte forældrene at sælge går- 
den. 

 
1928 
Ved skøde tinglyst 28. decem-
ber 1928 sælger Carl Jensen 
ejendommen Pallisgaardsminde 
til Magnus Colding. Salget ser 
dog kun ud til at omfatte ma-
trikelnumrene 12e, 18g, 10d og 
20c og formentlig også mose-
lodden 194am i Hals. De reste-
rende matrikler sælger Carl 
Jensen til Ingemann Madsen 
(Holtetvej 54) i 1929. 
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I 1952 køber  
ægteparret  
Kirsten og Jens 
Jacob Svendsen 
Pallisgaards-
minde. De får 
døtrene Karen 
Marie i 1954 og 
Anne-Lene i 
1956, som her er 
fotograferet i 
haven i 1959.  
Foto:   
Hals Arkiv, B13949. 

 
6) Et pligthus er et hus, der ikke 
måtte nedlægges som husmands-
brug i.h.t. udstykningsloven af 
1897. 
 
7) Knud Kærsgaard: En svunden tid 
IV – fortællinger gennem 10 år fra 
Hjallerup og omegn, 2002, s.87. 
 
8) Knud Kærsgaard: En svunden tid 
II – lokalhistoriske fortællinger 
rundt i Dronninglund Kommune, 
2005, s.129.
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Ved folketællingen i 1930 er 
Magnus Colding at finde på Pal-
lisgaardsminde sammen med 
en husbestyrerinde og en tje-
nestedreng. 

Magnus Sigfred Kristian Col-
ding (født 1900) gifter sig i 
1932 med Marie Elsnab (født 
1903). Ægteparret får datteren 
Inger Marie i 1932, datteren 
Kirsten Marie i 1933 og sønnen 
Christian i 1934.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
Marie og Magnus Colding på 
Pallisgaardsminde med deres 3 
børn, en tjenestepige og en 
tjenestekarl. 

I 1934 tilkøber Magnus Col-
ding matr. nr. 11i. 

 
1946  
Ved skøde tinglyst 13. august 
1946 overtager Thomas Elholm 
ejendommen Pallisgaards-
minde. Der nævnes udtrykke-
ligt, at købet også omfatter 
matr. nr. ”194am Hals”. 

Thomas Kingo Elholm (født 
1915) gifter sig den 6. septem-
ber 1946 i Hellevad kirke med 
Inger Johansen (født 1918), og 
ægteparret får datteren Inger 
Marie i 1947 og datteren  
Kirsten i 1948. 

 

1952 
Ved skøde tinglyst 10. oktober 
1952 overtager Jens Jacob 
Svendsen ejendommen Pallis-
gaardsminde, igen nævnes 
matr. nr. 194am Hals at indgå i 
handlen. Han kommer fra en 
ejendom på Nørengen 34 i Hol-
tet 9). 

Jens Jacob Svendsen (født 
1920) og hustruen Kirsten Jen-
sen (født 1923) får datteren 
Karen Marie i 1954 og datteren 
Anne-Lene i 1956. 

Datteren Karen Marie husker, 
at der i hendes barndom blev 
snakket om, at der var jævn-
strøm i huset. Af ovenstående 
skøde fra 1920 fremgår da 
også, at der var indlagt elektri-
citet allerede på dette tids-
punkt. Strømmen kom fra 
Ulsted Elektricitetsværk, der 
fra starten af var et jævn-
strømsværk. Først fra 1963 på-
begynder elværket en overgang 
til vekselstrøm, og det tager et 
par år før omlægningen er af-
sluttet. Dette har givet betydet 
store investeringer for såvel 
Jens Jacob Svendsen som for 
de øvrige forbrugere, da både 
installationer, elektriske appa-
rater og motorer måtte udskif-
tes.  

Det er formentlig hele dis-
kussionen om udgiften ved den- 
ne omlægning, som gør, at op-
lysningen om jævnstrømmen er 
lagret i datterens hukommelse. 
Hun husker også, at de havde 
telefon på Pallisgaardsminde, 
hvad der bestemt ikke var alle 
mands eje på den tid. 

Landbruget bliver fra starten 
af drevet som de fleste øvrige 
landbrug med heste, køer, gri- 
se, høns, gæs og ænder, samt 
kvier på en englod. Senere bli-
ver hestene erstattet af en grå 
Ferguson traktor.  

Der er en tjenestepige i hus -
et frem til omkring 1960, mens 
der er en tjenestekarl noget 
senere. 

På et oplysningsskema for 
landbrug angives der i 1985 at 
være 90 svin på ejendommen, 
der på dette tidspunkt er på 
24,8 hektar, hvoraf de 22 hek-
tar dyrkes. I løbet af 1980’erne 
forsvinder de fleste af dyrene 
fra ejendommen, men der er 
dog kvier på denne frem til 
1995. 

 
9) Denne og flere af de øvrige op-
lysninger i dette afsnit er fortalt af 
datteren Karen Marie Svendsen.
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Gårdejerparret  
Kirsten og Jens 
Jacob Svendsen  
med deres yngste 
datter Anne-Lene 
i Pallisgaards-
mindes have i 
1966.   
Foto:   
Hals Arkiv, B13937. 



På oplysningsskemaet fra 
1985 angives, at husspildevand 
ledes i en grøft. Dette gjorde 
det i øvrigt også fra alle øvrige 
naboejendomme på Holtetvej, 
og formentlig fra mange andre 
landbrugsejendomme i kommu-
nen. De skærpede miljøkrav, 
der kommer i starten af det 
nye årtusinde, betyder, at 
mange lodsejere herefter får 
påbud om at forbedre spilde-
vandsforholdene, hvad der også 
gælder ejendommen på Holtet-
vej 68. Her er forholdene dog 

noget anderledes end ved nabo-
erne, og Jens Jacob Svendsen 
skriver i 2003 til kommunen, 
”at der ikke de sidste 10 år har 
været udledt spildevand fra 
ejendommen, da vores hus-
holdning foregår i vores fritids-
hus Vestergade 19 i Ulsted”. 
Han anmoder derfor om dispen- 
sation, indtil anden driftsform 
foreligger. Dispensationen bli-
ver afvist, og Svendsen må i 
lighed med de omkringliggende 
lodsejere etablere kloakering 
med nedsivningsanlæg. 

 
 

2007 
Den 11. oktober 2007 overtager 
Thor Bæch Pedersen ejendom-
men Pallisgaardsminde på Hol-
tetvej 68. Han er i øvrigt barne- 
barn til den forrige ejer, Jens 
Jacob Svendsen. 

Thor Bæch Pedersen er mu-
seumsinspektør ved Nordjyske 
Museer i Aalborg og bor ikke 
selv på ejendommen. Det er 
hans far, Birger Pedersen fra 
gården Skovhus ved Vester  
Hassing, der driver jorden, og 
selve ejendommen er i dag 
ikke beboet og har ikke været 
det i mange år. 

I slutningen af 2019 brænder 
de fleste af udbygningerne, så 
kun stuehuset og en enkelt ud-
bygning står tilbage.  

Landbrugsejendommen Pal-
lisgaardsminde består februar 
2020, formentlig efter en jord-
fordeling, af matrikelnumrene 
20c, 18g, 25b, 19d og 11i, med 
et jordtilliggende på i alt 
256.639 m2, godt 25 hektar.
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Stuehuset på Pal-
lisgaardsminde 
fotograferet i 
1966.   
Foto:   
Hals Arkiv, B13948. 

Det ubeboede 
stuehus på 
Holtetvej 68   
fotograferet i 
foråret 2019.   
Foto:   
Hals Arkiv, B15404. 


