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Holtetvej 53, Sønderkær 
Øster Hassing By matrikel 5c

1892-1894 
Den 1. oktober 1892 underskri-
ves en købekontrakt, hvor  
”Gaardejer Simon Andersens 
Enke Marie f. Andersdatter af 
Søndergaard [Hedegårdsvej 10] 
i Ø. Hassing” sælger en del af 
sin ejendom til sønnen Christian 
Anton Andersen. Det drejer sig 
om matrikelnumrene 41b, 31c, 
33b, 33c og 33d i Gåser ejerlav 
og matrikelnumrene 5c, 7c og 
8c i Ø. Hassing ejerlav. Ejendom- 
men har et samlet hartkorn 1) på 
2 tønder, 7 skæpper og ¼ album, 
så der er tale om en pæn stor 
ejendom. 

Via købekontrakten blev det 
også sikret, at sønnen kom godt 
i vej: ”I Overdragelsen skal 
medfølge Bygningerne til den 
af Niels Chr. Jørgensen kjøbte 
Gaard bestaaende af 4 længer 
til nedbrydelse. Disse Bygnin-
ger nedbrydes og genopsættes 
paa den solgte Ejendom i løbet 
af næste Aar. Sælgerinden paa-
tager sig at give Haandværks-
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Sønderkær omkring 1898  
med familien foran.  

Fra venstre: Muligvis Maren, født 
1893; en ukendt voksen;  

sikkert Marie (Mie), født 1895;  
Ane Kirstine, født 1868,  

med Sørine, født 24-10-1897;  
Jens, født 1896 og Christian Anton, 

født 1868.   
Foto: Hals Arkiv, B15508

 
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 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. 

Familien på Sønderkær fotograferet hos Ernst Göpel i 
Aalborg. Christian Anton Andersen, født 1868, og  
Ane Kirstine Sørensen, født 1868, samt deres børn. 
Fra venstre Jens, født 1896; Marie (Mie), født 1895; 
Maren, født 1893 og Sørine, født 1897.  
                                                                  Foto: Hals Arkiv, B15509
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folkene Kosten under Nedbryd- 
ningen og Byggeforetagendet. 
Endelig udleverer jeg til Kjøbe-
ren inden 1’ November n. A. 
[næste år] af den min Gaard 
værende Besætning: 8 Køer og 
12 Stkr Ungkreaturer, 4 Heste 
og 1 Føl; og af de ved min Gaard 
værende Avlsredskaver faar 
Kjøberen til samme Tid, Vog-
nene, efter at jeg har udtaget 

Hals Arkiv

en Fjedervogn og 3 Arbejds- 
vogne med Tilbehør, 2 Plove,  
2 Harver samt Kampesten saa- 
vidt Kjøberen har Brug for dis- 
se til Bygningernes Opførelse. 
Jeg besørger den solgte Ejen-
dom bearbejdet og tilsaaet 
med Foraarssæd til næste For- 
aar ligesom jeg foranstalter Hø- 
et og Sæden indbjerget. Den 1’ 
November 1893 overtager og 

I 1917 kunne  
Ane Kirstine og 
Christian Anton 
Andersen fejre 
sølvbryllup på 

Sønderkær. 
Foran ærespor-

ten ses sølv- 
brudeparret 

med deres børn. 
Fra venstre: 

Maren, f. 1893; 
Marie (Mie) f. 

1895; Sørine f. 
1897; Anna Ot-
tilie (Tille), f. 
1907; Niels, f. 
1908; Kristen, 
f.1903; Søren 

Anton, f. 1901 
og Jens, f. 1896.  

Foto:  
Hals Arkiv, B15510.

Familien  
Andersen på 

Sønderkær 
fotograferet i 
1926. Stående 

fra venstre: 
Niels, Kristen, 
Jens og Søren 

Anton.  
Siddende fra 

venstre: Marie 
(Mie), Ottilie, 

faderen,  
Christian Anton 

Andersen, 
moderen  

Ane Kirstine  
Andersen, 

Sørine og Maren. 
På den tomme 

stol skulle Anna, 
der døde 1 år 
gammel, have 

siddet.  
Foto:  

Hals Arkiv, B13107.

tiltræder Kjøberen Ejendommen 
med den indavlede Afgrøde.” 

I løbet af 1893 bliver gården 
bygget på Søndergaards ”Kær- 
lod”, og den nybyggede gård 
bliver naturligt nok kaldt for 
Sønderkær. Herefter kan parret 
Christian Anton Andersen og 
Ane Kirstine Sørensen, der var 
blevet gift den 28. oktober 
1892, flytte ind på Sønderkær.  
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1900), Søren Anton i 1901,  
Kristen i 1903, Anna Ottilie i 
1907 og Niels i 1908. 

At der er tale om en større 
gård ses også af folkeholdet. 
Hvor husmænd oftest dyrkede 
jorden alene, var der på Søn-
derkær både karle og piger. I 
1901 er der 2 tjenestepiger og 
3 tjenestekarle, det samme er 
tilfældet ved folketællingen i 
1906, ved folketællingerne i 
1911 og 1916 kan de større 
piger passe de mindre børn, og 
de større drenge kan hjælpe til 
i mark og i stald, så nu er der 
kun 2 tjenestekarle.  

Skødet bliver dog først un-
derskrevet og tinglæst 2) i 1894. 
I 1906 tilkøbes parcellen med 
matr. nr. 4e i Ø. Hassing ejer-
lav, med et hartkorn på  
5 skæpper, 1 fjerdingkar og  
1¾ album, af Therkild Christian 
Larsen. Der er bygninger på 
parcellen, men sælgeren forbe-
holder sig ret til at flytte stue-
huset.  

Ægteparret Ane Kirstine og 
Christian Anton Andersen får en 
stor børneflok, som alle er født 
på Sønderkær: Maren i 1893, 
Marie i 1895, Jens i 1896,  
Sørine i 1897, Anna i 1899 (død 

Gårdens størrelse afspejler 
sig også i indtjeningen. Ved fol-
ketællingen i 1916 angives års-
indkomsten at være 1.600 kr., 
hvor det tilsvarende beløb for 
nabo-husmændene er 400-600 
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Seks fuldvoksne 
heste på gårds-
pladsen i 1929. 
Fra venstre  
Kristen Andersen, 
ejer af gården; 
Niels Andersen, 
yngste bror til 
Kristen samt  
karlene Vilhelm 
og Aage.   
Foto:  
Hals Arkiv, B15512.
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2) 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  
offentligt retsmøde.

Plagene og  
karlene Anker,  
Johannes, Store 
Peter og Marinus 
i 1929.    
Foto:  
Hals Arkiv, B15513



kr. Ved folketællingen i 1921 er 
der stadig kun 2 tjenestekarle. 
Ved folketællingen i 1925 er 
der derimod 1 tjenestepige og 
3 tjene stekarle, men nu bor 
også kun 3 af børnene hjemme. 
Begge ægtefolk fylder i øvrigt 
57 samme år, så en overdragel- 
se af ejendommen til næste 
generation nærmer sig.  

 

1927 
Ved skøde tinglyst 24. decem-
ber 1927 sælger Christian 
Anton Andersen ejendommen 
Sønderkær til sønnen Kristen 
Andersen. Få uger efter købet, 
den 17. januar 1928, gifter  
Kristen Andersen sig med Anna 
Franzen i Ulsted kirke. Efter 
salget flytter køberens foræl-

dre, Ane Kirstine og Christian 
Anton Andersen, i maj 1928 til 
Nørresundby, hvor de bygger 
hus på Kapelvej 6 3). 
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Den unge gård-
ejerfamilie  

fotograferet i 
1934 foran 

døren til have-
stuen på  

Sønderkær. 
Kristen Ander-

sen siddende 
med Viggo;  

tvillingerne Poul 
og Knud samt 

hustruen Anna, 
født Franzen.   

Foto:  
Hals Arkiv, B15515.

Folkeholdet og 
gårdmandsfruen 
fotograferet i 
Sønderkærs 
have i 1929.  
Bagest fra ven-
stre: Karlene 
Peter, Anker og 
Johannes. 
Forrest fra  
venstre Valborg, 
Anna, fruen på 
Sønderkær fra 
1928 til 1970, 
Mary og stående 
Mary.   
Foto:  
Hals Arkiv, B15514.
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3) Dette er oplyst af Kirsten  
Sønderkær Brix, hvis far Knud er 
født i 1928 på Sønderkær, som søn 
af Anna og Kristen Andersen, der 
ejede denne ejendom 1927-1970.



Ægteparret Anna og Kristen 
Andersen får tvillingerne Knud 
og Poul i 1928, sønnen Viggo i 
1931 og sønnen Kaj i 1934, alle 
børnene er født på Sønderkær. 
Den yngste søn Kaj Andersen 
får i 1972 navneændring til Kaj 
Sønderkær. 

Også i Kristen Andersens tid 
er der et stort folkehold, ved 
folketællingen i 1930 en husas-
sistent, en barnepige, en foder- 
mester og en tjenestekarl, og 
ved folketællingen i 1940 en 

fodermester, en staldkarl, en 
medhjælper og en unge pige i 
huset. 

Kristen Andersen tilkøber 
jord i såvel 1945 (matr. nr. 22g) 
som 1959 (matr. nr. 9c). 

Omkrig 1952 bygger Anna og 
Kristen Andersen en sal til i nord- 
enden af stuehuset. Denne sal 
kommer i brug allerede den 12. 
oktober samme år, hvor sønnen 
Knud Andersen bliver gift med 
Ella. Og få måneder senere 
kommer den igen i brug ved 

Anna og Kristen Andersens sølv-
bryllup den 17. januar 1953.3)   

Sønnen Kaj Andersen bliver i 
november 1962 gift i Gåser 
kirke med Christiane Koch, som 
kommer fra ejendommen Vib-
holt på Skiveren syd for Gand-
rup. Hun flytter nu ind på 
Sønderkær, ægtemandens 
hjem, hvor hun får ansvaret for 
ejendommens husholdning, og 
som tidligere køkkenchef i Høj-
huset i Aalborg har hun jo også 
forudsætningerne for dette 
store hverv. Kaj Sønderkær og 
hustruen Christiane Koch får på 
Sønderkær datteren Susanne i 
1963 og sønnen Mogens i 1964. 
De to generationer - det unge 
ægtepar, samt de to børn som 
senere kommer til, og hans for-
ældre - bor i de næste 7-8 år 
efter det unge ægtepars bryl-
lup i en slags bofællesskab, 
hvor Christiane og Kaj Sønder-
kær kun har en stue og et sove-
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Familien og  
folkeholdet på 
Sønderkær 1934. 
Kristen Andersen 
står yderst til 
højre. Anna  
Andersen sidder  
på bænken med 
Viggo. Knud sid-
der til venstre 
for hende. Poul 
sidder nummer 
to fra venstre.   
Foto:  
Hals Arkiv, B15516.

Folkeholdet på Sønderkær foto- 
graferet af K.P. Andreasen i 1935. 
Kristen og Anna Andersens yngste 
søn Kaj, der er født 12. juli 1934, 
sidder på skødet af den ene af  
tjenestepigerne.  
Foto:  Hals Arkiv, B14487.
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3) Dette er oplyst af Kirsten  
Sønderkær Brix, hvis far Knud er 
født i 1928 på Sønderkær, som søn 
af Anna og Kristen Andersen, der 
ejede denne ejendom 1927-1970.



værelse på 1. sal som deres 
eget private område.3)  

Sønnen Poul Andersen for-
tæller i sine erindringer fra 
2010: ”Der var tre begivenhe-
der, som jeg husker fra min 
barndom: Pinsedag, Hals Mar-
ked og Zoologisk Have. Hvert 
år Pinsedag var hele fars fami-
lie på besøg på Sønderkær ... 
og hvert år på Kristens fødsels-
dag 11. juni [faderen Kristen 
Andersen er født 11. juni 1903] 
var familien i Zoologisk Have.” 

Pouls bedsteforældre, Ane  
Kirstine og Christian Anton  
Andersen, får 9 børn, og selv om 
kun 5 af disse får efterkom-
mere, bliver det efterhånden til 
23 børnebørn for hans bedste-
forældre, og i 1940erne begyn-
der de at få oldebørn. Så det 
er en stor flok, der hvert år 
samles pinsedag på Sønderkær. 
Disse pinsefester fortsætter 
frem til 1970, hvor Anna og Kri-
sten Andersen sælger ejendom-
men og flytter fra denne.3)      

1970 
Ved skøde tinglyst 3. december 
1970 sælger Kristen Andersen 
ejendommen Sønderkær til 
sønnen Kaj Andersen, senere 
Kaj Sønderkær. 

Salget sker på det tidspunkt, 
hvor Kristen Andersen når fol-
kepensionsalderen, og efter 
salget flytter Anna og Kristen 
Andersen til Ulsted, i en bunga-
low på Vestergade 2, hvor æg-
teparret har plads til at samle 
den store familie 3).  

Kaj Sønderkær og Christiane 
Koch får nu hele stuehuset på 
Sønderkær til rådighed. Kaj 
Sønderkær er landbrugsuddan-
net på Lundbæk Landbrugs-
skole, og han driver de knap 56 
hektar med køer af racen SDM 
og med svineproduktion. På et 
oplysningsskema for landbrugs-
ejendomme, angiveligt fra 
1986, oplyses, at husdyrproduk- 
tionen på dette tidspunkt be-
står af 30 køer, 22 kvier, 30 
kalve, 16 søer og 147 grise. 

 

Sønderkær,  
Holtetvej 53  
fotograferet i 
1946.  
Foto:  
Sylvest Jensen,  
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B13186. 

Gårdskarl med 
Sønderkærs tyr 
fotograferet på 
gårdspladsen  
i 1935.  
Foto:   
Hals Arkiv, B14488.

Hals Arkiv
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3) Dette er oplyst af Kirsten  
Sønderkær Brix, hvis far Knud er 
født i 1928 på Sønderkær, som søn 
af Anna og Kristen Andersen, der 
ejede denne ejendom 1927-1970.



1999 
Ved skøde tinglyst 23. novem-
ber 1998 sælges ejendommen 
Sønderkær for fjerde gang til 
en søn, denne gang er det Kaj 
Sønderkær, som sælger til søn-
nen Mogens Sønderkær. Heref-
ter flytter Pia og Mogens Sønder- 
kær ind på ejendommen på 
Holtetvej 53. 
 
2005 
Ved skøde tinglyst 2. februar 
2005 sælger Mogens Sønderkær 
ejendommen til Klaus Aage 

Bengtson, som allerede er 
etableret som landmand og 
som lægger jorden til sin egen 
ejendom, hvorefter han sælger 
bygningerne med lidt jord til. 
 
2009  
Den 6. marts 2009 overtager 
Poul Jensen den nu forhenvæ-
rende landbrugsejendom Søn-
derkær. Såvel det gamle stuehus 
fra 1893 som flere af avlsbyg-
ninger står stadig og vidner om 
fordoms storhed, om dengang 
en landbrugsejendom på godt 

100 tønder land var en stor 
ejendom. Stuehuset er dog om-
bygget flere gange. 

Efter ovennævnte frasalg af 
det meste af jorden består 
Sønderkær i dag [februar 2020] 
af matr. nr. 5c med et jordtil-
liggende på 19.109 m2, ca. 3½ 
tønder land.

Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 325, 9362 Gandrup, på www.halsarkiv.dk
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Stuehuset på 
Sønderkær, 
Holtetvej 53,  
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15368.

Avlsbygningerne 
på Sønderkær, 
Holtetvej 53,  
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15448.


