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Holtetvej 73 
Øster Hassing By, matrikel 43 C m.fl.

struen Ansine Ovemine Nielsen 
ovennævnte datter samt en 3-
årig søn ved navn Thomas Chri-
stian Martin Thomsen.  

Ægteparret får yderligere 
datteren Maren Kirstine Niel-
sine i 1880 (dør 1883), sønnen 
Niels Christian Johannes i 1884 
og datteren Johanne Christine 
Theresia i 1885. Ved folketæl-
lingen i 1890 bor ægteparret i 
huset sammen med de 2 yngste 
børn. 

 
1898 
I 1898 mageskifter 3) Jens Thom- 
sen med Søren Hansen, hvoref-
ter sidstnævnte overtager 
ejendommen. Mageskifteskø-
det tinglæses 21. januar 1898, 
og ifølge dette værdisættes 
ejendommen til 1.300 kr. 
 
1899  
Søren Hansen beholder dog kun 
stedet godt et års tid, for ved 
skøde af 26. marts 1899, ting-
læst 7. april, sælger han til 
”Mejeribestyrer Christen Mad-
sen af Gjettrup”. I handlen 
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1879 
Den 19. april 1879 får husmand 
Anders Pedersen i Øster Hassing 
indenrigsministeriets tilladelse 
til at udstykke en parcel fra sin 
ejendom. Ved skøde af 16. juni 
1879, tinglæst 1) 20. juni, sæl-
ger han parcellen til Jens Thom- 
sen. Parcellen beskrives som 
matr. nr. 43c med et hartkorn 2) 
på 2¾ album og matr. nr. 44e 
med et hartkorn på 1¾ album. 
Købesummen er 700 kr. Der er 
tale om et ret så lille hus-
mandssted, og ved de efterføl-
gende folketællinger angives 
Jens Thomsen, foruden at være 
husmand, da også at være ar-
bejdsmand og daglejer.  

Jens Thomsen må have over-
taget parcellen inden tinglæs-
ningen og bebygget denne, for 
den 1. april 1879 fødes datte-
ren Johanne Marie Jørgine  
Kristine Thomsen, og familien 
angives her at bo på ”Øster 
Hassing Kjær”. Ved folketællin-
gen i 1880 bor i huset på Hol-
tetvej 73 på Øster Hassing Kær 
foruden Jens Thomsen og hu-
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fotograferet 
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1952.  
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Det kgl. Bibliotek. 
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1) 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. 
 
2) Hartkorn betyder "hårdt korn", 
altså brødkorn, men tidligere var 
tønde hartkorn en enhed for vær-
dien af landbrugsjord (en kombina-
tion af jordens areal og ydeevne). 
Dengang al betaling foregik som 
byttehandel, besluttede man at 
sammenligne alle varer med vær-
dien af "hårdt korn" eller hartkorn. 
Hartkorn måltes i tønder (ikke at 
forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerding-
kar = 96 album. Hartkorn blev 
brugt som skattegrundlag på land-
brugsjord frem til 1903, men  
vedbliver mange år derefter stadig 
at blive indskrevet i skøder som  
angivelse af jordens bonitet.  
 
3) 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. 
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medfølger ”1 Ko og 1 Gig, Avl 
og Afgrøde samt Gødning”, ikke 
et stort landbrug. Købesummen 
er 1.100 kr. 

Ved folketællingen i 1901 bor 
ægteparret Thora Juliane og 
Christen Madsen i huset på par-
cellen med matr. nr. 43c (Hol-
tetvej 73) sammen med datte- 
ren Otilia Frederikke, sønnen 
Karl Johan, datteren Lodvise og 
datteren Martine Hansen, sidst-
nævnte er født på Øster Has-
sing Kær i 1899. Christen Mad- 
sen er nu forhenværende me-
jeribestyrer. 

 
1901 
Heller ikke Christen Madsen be-
holder stedet ret længe, for 
ved skøde af 26. august 1901, 
tinglæst 30. august, sælger han 
til Søren Chr. Christensen ”af 
Ulsted Rimmer”. Købesummen 
er nu 1.200 kr. 

Ved folketællingen i 1906 bor 
ægteparret Nielsine og Søren 
Christensen på ejendommen 
sammen med sønnen Adolf. 
Søren Christensen angives at 
være ”Daglejer ved Agerbrug”. 
 
1908 
Ved skøde af 22. januar 1908, 
tinglæst 24. januar, sælger 

Søren Chr. Christensen ejen-
dommen til ”Lejehusmand Jør-
gen Peter Andersen af Hals 
Nørreskov”. Ejendommen om-
fatter stadig de 2 matrikel-
numre 43c og 44e med bygnin- 
ger, og der medfølger ”1 Kak-
kelovn, 1 Komfur og 1 Grube-
gryde, den paa Ejendommen 
værende Gødning, samt Avl og 
Afgrøde, hvorpaa dog undtages 
de Rodfrugter, der avles. Endvi-
dere medfølger i Salget 5000 
Stk. Tørv”. Købesummen er 
2.300 kr. 

Ved folketællingen i 1911 bor 
ægteparret Ane Katrine og Jør-
gen Peter Andersen på ejen-
dommen sammen med deres 3 
sønner, Magnus, Valdemar og 
Elvinus. 

 
1911 
Ved skøde af 20. november 
1911, tinglæst 24. november, 
sælger Jørgen Peter Andersen 
ejendommen til ”Fodermester 
Chr. Madsen af Uttrupgaard”. 
Nu medfølger ”2 Kakkelovne, 1 
Komfur og 1 Grubegryde, Avl, 
Afgrøde og Gødning, Inventa-
rium og Avlsredskaber samt af 
Besætningsdele 2 Køer og 1 
Kalv. Yderligere medfølger i 
Handelen Ildebrændsel samt 10 

Høns og 1 Hane”. Købesummen 
er 3.100 kr. 

Umiddelbart efter købet ma-
geskifter Christen Madsen med 
Anders Peter Pedersen, hvor-
ved ejendommen bliver lidt 
større. Ved mageskiftet får 
Christen Madsen ”ca. 4 Td. 
Land”, mens han afgiver ”ca. 
½ Td. Land” Byttehandlen ko-
ster Christen Madsen 800 kr. De 
nye matrikelnumre, der kom-
mer til, er ”M. N. 39c Hartkorn 
1½ Alb. 45c ¾ Alb. 46d ¾ 
Alb.”. Samtidig bliver de 2 
oprindelige matrikelnumre 
mindre, matr. nr. 43c bliver nu 
1¼ album og 44e bliver ¾ 
album. 

Formentlig er det den for-
henværende mejeribestyrer 
(ejer 1899-1901), som nu ven-
der tilbage til ejendommen på 
Holtetvej 73. Ved folketællin-
gen i 1916 findes ægteparret 
Thora Juliane og Christen  
Madsen nemlig igen på Øster 
Hassing Kær, nu med sønnen 
August.  

 
1918 
Ved skøde af 31. august 1918, 
tinglæst 27. september, sælger 
Christen Madsen ejendommen 
til Johan Jensen ”af Holtet i  Side 2 af 4 
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Hals Sogn”. Foruden de ovenfor 
nævnte 5 matrikelnumre med-
følger en matrikel i ”Ulsted 
Sogns Mellemste Del”. Der med- 
følger nu ”Komfur, Kakkelovne, 
Grubegryde, Hylder og Rækker, 
Brøndværk og Brandredskaber, 
saa følger Gødningen, Ilde-
brændselet, Avl og Afgrøde, 
saavel paa Marken som i Hus, 
derunder ogsaa Rodfrugter, 
Kartofler og 4 Sække aftærsket 
Rug, ligeledes følger alle Avls-
redskaber, Maskiner, 2 Borer 4), 
Vogne og Seletøj, samt hele 
den udvendige Besætning be-
staaende af 2 Heste, 2 Køer, 2 
Grisepolte 5), 1 Hane og mindst 
13 Høns, kort sagt følger alt 
Udbo ogsaa noget løst Træ-
værk, hvorimod jeg forbehol-
der mig 2 Gæs og 1 Bore, end- 
videre følger Mejerispande, Si 
og 1 Spand ... derhos følger 
min Andel i en Roesaamaskine 
... min Andel i Mejeri og Slag-
teri”. Desuden skal køberen 
overtage ”en Mælkekørselstur 
for Andelsmejeriet”. Købesum-
men er 16.000 kr. 

Johan Jensen beholder dog 
ikke stedet længe, for ved 
skøde af 26. oktober 1918, 
tinglæst 8. november, sælger 
han ejendommen til Jens Ny-

borg Sørensen. Nu består be-
sætningen af ”2 Heste, 6 Fæ- 
kreaturer”, og der er stadig en 
mælkerute, som skal overta-
ges. Købesummen er 15.000 kr. 

 
1919 
Heller ikke Jens Nyborg Søren-
sen beholder stedet længe, for 
ved skøde af 29. januar 1919, 
tinglæst 7. februar, sælger han 
ejendommen til Chr. Christen-
sen fra ”Lindholm”. Besætnin-
gen er nu på ”2 Heste, 3 Køer, 
1 Kvie og 1 Kalv”, og så er der 
igen det med forpligtelsen til 
mælketuren for Ulsted Mejeri. 
Købesummen er 18.400 kr. 

Ægteparret Chr. og Maren 
Kirstine Jensine Christensen 
flytter nu ind i huset på Holtet-
vej 73 sammen med deres 3 
sønner, Harald født i 1908, 
Egon født i 1911 og Niels født i 
1916, alle 3 født i Lindholm. 

Ved folketællingen i 1921 bor 
ægteparret på stedet med 
deres 3 børn, ved folketællin-
gen i 1925 med sønnerne Egon 
og Niels, og ved folketællingen 
i 1930 med sønnen Harald, 2 
plejebørn og en tjenestepige. 

Mellemkrigsårene er en svær 
tid for de små husmandsbrug 
og stedet går på tvangsauktion. 

1938  
Ved fogedudlægsskøde 6), ting-
lyst 26. april 1938, overtager 
Niels Chr. Svenningsen ejen-
dommen. Herefter kan Niels 
Christian Svenningsen, hustru- 
en Karen Kirstine, født Peder-
sen, sønnen Erling, født 1932 i 
Gaaser, og datteren Erna, født 
1933 i Gaaser, flytte ind i huset 
på Holtetvej 73. Her fødes dat-
teren Birthe i 1940. Ved folke-
tællingen den 5. november 
1940 bor ægteparret i huset 
med deres 3 børn. Parret får 
yderligere 2 sønner, Børge i 
1943 og Kaj i 1945. Børge Sven-
ningsen etablerer sig som vok-
sen på Houvej 267. 

På grund af et hul i de til-
gængelige digitaliserede ejen-

 
4) En Bore er en trillebør. 
 
5) En grisepolt er betegnelsen for 
et ungt svin, især i udviklings- 
alderen mellem gris og fedesvin. 
 
6) Et fogedudlægsskøde (foged- 
udlægningsskøde) udfærdiges når 
en ejendom købes på en tvangs-
auktion. Fogeden er her at opfatte 
som sælger for han/hun er som 
reglen rendt fra hus og hjem eller 
måske rejst, derfor skriver fogeden 
skødet under på "sælgerens" vegne. 
Fogeden skøder til køberen, som 
man siger i den branche. Side 3 af 4 
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Luftfoto af 
Holtetvej 73  
fra 1990 , der 
viser det nye 
stuehus samt de 
om- og udbyg-
gede avlsbygnin-
ger, som 
stammer fra 
tiden efter 
1961.  
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15591.
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1983 
Efter Carl Chr. Larsens død sæl-
ges ejendommen. Den 20. juli 
1983 tinglyses salget til Leif Pe-
dersen, ”v/ skøde fra Retten i 
Aalborg, Skifteafdelingen, som 
behandlede dødsboet efter 
Karl Christian Larsen”. 

I 1985 sker der igen en æn-
dring af ejendommens matrik-
ler og størrelse, efter en jord- 
fordelingskendelse. 

Leif Pedersen, som kører olie 
for Metax, og hustruen Jette, 
som er postbud, har sønnen 
Johnny og datteren Marianne. 
 

2014 
Den 1. juni 2014 overtager 
Marc Bæk Nielsen og Marie 
Søndergaard Andersen ejen-
dommen på Holtetvej 73.  

Marc er travtræner, mens 
Marie arbejder hos Almas i  
Aalborg. Parrets store interesse 
er heste. Marie Søndergaard  
Andersen er i øvrigt opvokset 
på gården Søndergaard på  
Hedegårdsvej 10. 

Landbrugsejendommen på 
Holtetvej 73 består februar 
2020 af matrikelnummer 43c 
samt matr. nr. 194hr i Hals 
ejerlav, med et samlet jordtil-
liggende på 71.340 m2, omkring 
13 tønder land.

domsoplysninger kendes tids-
punktet for næste ejerskifte 
ikke, men Christian Svenning-
sen bor stadig på Øster Hassing 
Kær, da sønnen Erling konfir-
meres i 1947. 

 
194x 
Formentlig sidst i 1940’erne 
overtager Carl Chr. Larsen ste-
det på Holtetvej 73.  

Carl Chr. Larsen (1925-1982) 
og hustruen Karen Larsen 
(1923-2007) er begravet på Ul-
sted kirkegård. 
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Holtetvej 73 
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15592.

Staldlængen på 
Holtetvej 73 
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15593.


