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Holtetvej 80 
Øster Hassing By, matrikel 15b m.fl.

Jens Peter Christensen, der flyt- 
ter ind i huset med hustruen 
Nielsine Marie Jensen og par-
rets børn. Her bliver han bo-
ende frem til sin død den 22. 
august 1900. Kort efter, den 
21. december 1900, gifter par-

 Side 1 af 3 

•

rets datter Kristine Margrethe  
Kristensen sig med Jens Peter 
Jensen. 

 
1902 
Den 31. januar 1902 tinglæses 

2) adkomsten 3) til stedet på 

Ifølge de offentlige registre er 
stuehuset på matr. nr. 15b op-
ført i 1800. Disse oplysninger er 
tit usikre for ældre ejendom, 
og det samme er tilfældet for 
stuehuset på Holtetvej 80.  
I 1864 sælger gårdejer Søren 
Svendsen i Øster Hassing en ny 
udstykket parcel til Jens Peter 
Myhre sammesteds. Denne par-
cel, som er udstykket fra matr. 
nr. 15, får matr. nr. 15b og har 
et hartkorn 1) på 2 fjerdingkar 
og 1 album. Formentlig har 
Jens Peter Myhre opført stue-
huset kort derefter. Da han i 
1874 sælger stedet til husmand 
Jens Peter Jensen står nemlig i 
skødet, at parcellen sælges 
”tilligemed den af mig derpaa 
opførte Husbygning”. 

Allerede i 1875 videresælger 
Jens Peter Jensen stedet til 

Hals 
Arkiv

Holtetvej 80 
fotograferet 
mellem 1948 og 
1952. 
Gården er for-
mentlig opført 
omkring 1864.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15600.

 
1) Hartkorn betyder "hårdt korn", altså brødkorn, men tidligere var tønde 
hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens 
areal og ydeevne). Dengang al betaling foregik som 200byttehandel, beslut-
tede man at sammenligne alle varer med værdien af "hårdt 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 
skattegrundlag på landbrugsjord frem til 1903, men vedbliver mange år der- 
efter stadig at blive indskrevet i skøder som angivelse af jordens bonitet.  
 
2) 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 Ting-
lysningsloven af 1926 tinglæst, når det var oplæst i retten i et offentligt 
retsmøde. 
 
3) 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.

Fortsættes næste side



Holtetvej 80 til Jens Peter 
Christensens enke Nielsine 
Marie Jensen, og samme dag 
tinglæses salget fra enken til 
svigersønnen Jens Peter Jen-
sen. Det er også samme dag, at 
Jens Peter Jensens køb af matr. 
nr. 24b tinglæses. Herved bli-
ver ejendommen betragteligt 
større, da den tilkøbte parcel 
har et hartkorn på 1 skæppe. 

Jens Peter Jensen udvider 
igen ejendommen i 1914, da 
han tilkøber matr. nr. 3d med 
et hartkorn på 1 skæppe,  
1 fjerdingkar og 2¾ album. 
Denne parcel angives at være 
”3 Td. Land af den saakaldte 
Helledieeng under M. N. 3a af 
Ø. Hassing By og Sogn, nemlig 3 
Td. Land af Parcellens østlige 
Ende”. I 1928 tilkøber han en 

mindre parcel, matr. nr. 2l med 
et hartkorn på ¼ album. 

Jens Peter Jensen (født 
1871) og Kristine Margrethe 
Kristensen (født 1877) får søn-
nen Jens Peter Jensen i 1897, 
sønnen Johannes Jensen i 
1901, sønnen Anton Jensen i 
1904, datteren Signe Karoline 
Jensen i 1908 og sønnen Niels 
Jensen i 1915. 

 Side 2 af 3 

Hals Arkiv

Holtetvej 80 
fotograferet 
i 1954.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15601.

Udsnit af  det 
originale matri-
kelkort 1862-
1892 med 
matrikel No 15b.  
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1953 
Ved skøde, tinglyst 3. januar 
1953, overtager Martin Peter 
Stoffersen Andersen ejendom-
men på Holtetvej 80. Han har 
køer, grise og heste på ejen-
dommen, ligesom han produce-
rer honning. Endvidere kører 
han mælk til mejeriet i Ulsted, 
med hestevogn, og han beteg-
nes som en dygtig kusk. Han 
har desuden brevduer. 

Ægteparret Ninna og Peter 
Stoffersen har børnene: Lilly, 
Kamma, Bent, Ellinor, Johan-
nes, Frank, Methea og Levi. 

Peter Stoffersen dør i 1988 
og Ninna Stoffersen i 1996, 
begge er begravet på Øster 
Hassing kirkegård. 
 
 

1997 
Enken Ninna Stoffersen, eller 
rettere Ninna Marie Andersen, 
får adkomsten til ejendommen 
den 30. april 1996. Hun dør 
godt 3 måneder senere, uden 
at ejendommen er solgt for-
inden. 

Den 30. maj 1997 får arvin-
gerne efter Ninna og Peter 
Stoffersen – Lilly Marie Jespers-
gaard, Bent Stoffersen Ander-
sen, Ellinor Stoffersen Andersen, 
Johannes Stoffersen Andersen, 
Frank Stoffersen Andersen, 
Methea Bro Christensen, Levi 
Stoffersen Andersen og Kamma 
Stoffersen Sørensen – adkom-
sten til stedet på Holtetvej 80. 

Samme dag overtager Peter 
Juulsgaard Jensen ejendom-
men, hvorefter han og Trine 
Høj flytter ind.  

Ejendommen på Holtetvej 80 
består januar 2020 af matr. nr. 
15b, 24b og 3d i ejerlav Ø. Has-
sing By, Ø. Hassing, matr. nr. 2n 
og 2l i ejerlav Den Nordøstlige 
Del, Ø Hassing samt matr. nr. 
160b i ejerlav Ulsted By, Ul-
sted. Stedet har et jordtillig-
gende på 81.758 m2, knap 15 
tønder land.
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Holtetvej 80 
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15602.


