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Kærvej 32, Nygaard 
Øster Hassing By, matrikel 10h

sognets Nordøstlige Del. Det 
fremgår også, at gårdens sam-
lede hartkorn 2) er 1 tønde,  
4 skæpper, 2 fjerdingkar og  
2½ album. Udstykningerne er 
godkendt af indenrigsministe-
riet i 1885 og 1893.  

Der nævnes også hvilke afgif-
ter – tiende 3) – som gården er 
bebyrdet med. Der er ingen 
”Tiendevederlag” på matr. nr. 
2c. Derimod er der ”Præste-
korntiende”, ”Smaaredsel til 
Præsten” og ”Kirkekorntiende” 
på matr. nr. 10h, og ”Præste-
korntiende”, ”Smaaredsel til 
Præsten [og] Skolelæreren” og 
”Kirkekorntiende” på matr. nr. 
15c. Købesummen er 7.000 kr. 

Ifølge de offentlige registre 
er stuehuset bygget i 1891 og 
de 2 ældste avlsbygninger er 
fra 1892. Disse oplysninger er 
tit usikre, hvad angår ældre 
huse, men under alle omstæn-
digheder stod bygningerne klar 
til indflytning inden overtagel-
sen. Da Søren Peter Pedersens  Side 1 af 4 

•

I 1848 køber Søren Svendsen 
gården Sønderhaven (Hølund-
vej 20), i 1860 køber han endnu 
en gård, som han lægger ind 
under sin ejendom og som bl.a. 
omfatter matr. nr. 10, og igen i 
1880 køber han en gård, som 
bl.a. omfatter matr. nr. 2c i 
Den nordøstlige Del af Øster 
Hassing. Derimellem tilkøber 
han jord flere gange. I 1893 af-
hænder Søren Svendsen sin 
ejendom, således at sønnen 
Laurits Sørensen overtager Søn-
derhaven, mens svigersønnen 
Søren Peter Pedersen overtager 
en ejendom på Øster Hassing 
Kær. 
 
1893 
Ved skøde af 25. oktober 1893, 
tinglæst 1) 3. november, sælger 
Søren Svendsen en ejendom til 
sin svigersøn Søren Peter Peder- 
sen. Vi får i skødet at vide, at 
ejendommen omfatter matr. nr. 
10h og 15c i Øster Hassing By 
samt matr. nr. 26d, 27d og 2c i 
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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  
underskrevet. Et dokument var før 
Tinglysnings loven af 1926 tinglæst, 
når det var oplæst 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 med konkrete varer 
var der brug for et fælles værdi-
mål. Man besluttede 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 
fjerdingkar = 96 album.  
Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903, men mange år derefter blev 
det stadig indskrevet i skøder som 
angivelse af jordens bonitet. 
 
3) Tiende - se næste side.

I øverste højre 
del af Matrikel-
kort 1892-1961 
ligger Øster 
Hassing Sogns  
fælled med 
vejen til gården 
Elsnab. 
Derunder ligger 
matrikel 10h, 
som udstykkes  
af Søren Svend-
sen og bebygges 
i 1893 af Søren 
Peter Pedersen. 
Den indtegnede 
gård på matri-
kel 6d er Ulve-
bak på Kærvej 
26. 



ældste barn fødes i januar 1892 
bor han i Øster Hassing by som 
inderste, dvs. han bor til leje. 
Da hans næstældste barn fødes 
i januar 1893 bor han på Øster 
Hassing Kær, dvs. han bor i det 
nyopførte hus.  

Søren Peter Pedersen, født 
1867 i Ulsted, bliver den 22. 
maj 1891 gift i Øster Hassing 
kirke med Svendmine Søren-
sen, født 1864 i Øster Hassing. 

Parret får børnene: Anders Pe- 
ter Pedersen (senere Nygaard) i 
1892, Søren Marius Pedersen 
(senere Nygaard) i 1893, Maren 
Pedersen i 1894, Anton Peder-
sen (senere Nygaard) i 1895, 
Esben Pedersen i 1896, Jens Pe- 
ter Pedersen (senere Nygaard) i 
1897, Johannes Christian  
Pedersen i 1898, Laurits Otto 
Pedersen (senere Nygaard) i 
1900, Marie Pedersen i 1903 og 
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Luftfoto af  
Nygaard, 
Kærvej 32  
fra 1946.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15623

Luftfoto af  
Kærvej 32  
fra 1948-1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15624.

 3) Tiende var en afgift til kirken,  
som påhvilede landbruget og som 
svaredes in natura. På landborefor-
mernes tid omsattes tiende til en 
fast årlig ydelse, som svaredes i 
korn eller penge på grundlag af  
kapitelstaksterne.  

Kirketiende blev afskaffet i 1916. 
I dette skøde er tale om såvel kirke- 
tiende (tiende til kirkens ejer) som 
præstetiende (tiende til præsten). 
Småredsler var landgilde for min-
dre husdyr, i dette skøde ydelser 
beslægtet med tiende til præst og 
degn (småredseltiende).
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Svend Pedersen i 1904. Flere af 
børnene, men ikke alle, ændrer 
efternavn til Nygaard i 1944. 

Navnet Nygaard er gårdens 
navn. Dette ses i de skriftlige 
kilder første gang ved sønnen 
Antons dåb i 1895. Herefter ses 
det ved flere kirkelige handlin-
ger og i folketællingerne.  

Ved folketællingen i 1901 bor 
ægteparret Svendmine og Sø- 
ren Peter Pedersen på Nygaard 
sammen med deres da 8 børn 
og en tjenestekarl. Nok er der 
tale en gård, men den er dog 
ikke større end at det kun er 
nødvendigt med, eller er øko-
nomi til, en enkelt hjælper ved 
landbruget.  

Ved folketællingen i 1906 bor 
de sammen med alle deres 10 
børn, en tjenestepige og Søren 
Peter Pedersens svigerfar Søren 
Svendsen, som nu bor på ste-
det og lever af sin formue. Med 
de mange børn er behovet for 
en pige i huset større, mens de 
ældste af sønnerne nu hjælper 
til ved landbruget. Ved folke-
tællingen i 1911 bor kun ægte-
parret og de 10 børn på stedet, 

mens der ved folketællingen i 
1916 kun er 6 hjemmeboende 
børn. 

Ved folketællingen i 1921 bor 
ægteparret Svendmine og 
Søren Peter Pedersen ikke læn- 
gere på Nygaard. Formentlig 
har de allerede på dette tids-
punkt bosat sig i Ulsted. I huset 
bor derimod sønnen Søren  
Marius Pedersen, som er dræ-
ningsmester, og dennes hustru 
Ottilia; parret flytter senere 
samme år til stedet Liselund på 
Hølundvej 38. Endvidere bor 
sønnen Esben Pedersen på ste-
det; han angives at være be-
styrer af gården, ansat hos sin 
far. Endvidere er der nu 2 tje-
nestekarle.  

Ved folketællingen i 1925 er 
Esben Pedersen stadig bestyrer 
af stedet, og han har nu 3 tje-
nestekarle. Desuden bor brode-
ren Anton Pedersen samt den - 
nes hustru og datter på stedet. 

Ved folketællingen i 1930 an-
gives Esben Pedersen at være 
gårdejer på stedet; han ejer 
dog ikke Nygaard endnu, men 
et ejerskifte er nært forestå-

ende. Desuden bor hans hustru 
Edith, 2 tjenestekarle og en 
tjenestepige på stedet. 

Søren Peter Pedersen dør i 
1945 og hustruen Svendmine 
Pedersen i 1949. De har da for 
længst solgt ejendommen Ny-
gaard til sønnen Esben Peder-
sen. Parret bosætter sig i 
Ulsted, og begge er begravet 
på Ulsted kirkegård. 
 
1931 
Ved skøde, tinglyst 29. juni 
1931, sælger Søren Peter  
Pedersen sin ejendom Nygaard 
til sønnen Esben Pedersen. For-
inden har han dog solgt en del 
jord fra, således lægger Ny-
gaard jord til de husmandsste-
der, der i 1928 opstår på Kær- 
vej 16 og Kærvej 19. 

Esben Pedersen, født 1896 
på Øster Hassing Kær, bliver 
den 12. august 1930 gift i  
Vester Hassing kirke med Edith 
Marie Pedersen, født 1907 i  
Vester Hassing. Parret får bør-
nene: Betty Svendmine Peder-
sen i 1930, Doris Marthine 
Pedersen i 1932 (dør samme 

Luftfoto af  
Kærvej 32  
fra 1961.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15625.
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år), Søren Peter Pedersen (se-
nere Nygaard) i 1933, Martha 
Marie Pedersen i 1940 og Birgit 
Marie Pedersen i 1943. 

Ved folketællingen i 1940 bor 
ægteparret Edith og Esben Pe-
dersen på Nygaard sammen 
med deres da 3 børn, en tjene-
stekarl og en tjenestepige.  

Esben Pedersen driver almin-
delig landbrug med køer, grise 
og høns. Stedet er på omkring 
20 hektar. 

Edith Marie Pedersen dør i 
1975. Umiddelbart efter sælger 
Esben Pedersen sin ejendom 
Nygaard til datteren Martha 
Marie Pedersen. Esben Peder-
sen dør i 1983 og begraves ved 
siden af sin hustru på Øster 
Hassing kirkegård. 

 
1975 
Ved skøde, tinglyst 19. novem-
ber 1975, overtager Martha 
Marie Pedersen stedet på Kær-
vej 32, gården Nygaard.  

Hun er uddannet sygeplejer-
ske og har i en periode under-
vist i hygiejne på sygeplejesko- 
len i Aalborg. Selv om såvel 
Martha Pedersen som hendes 
far Esben Pedersen i daglig tale 
tit kaldes Nygaard, er der ingen 
af dem, som har båret dette 
navn. 

I dag [januar 2020] er det 
meste af jorden solgt fra, og 
Nygaard består kun af matr. nr. 
10h med et jordtilliggende på 
29.251 m2, godt 5 tønder land.
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Nygaard på 
Kærvej 32 
fotograferet  
fra gårdspladsen 
sommeren 2021.  
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15627.   

Luftfoto af  
Kærvej 32  
fra 1990.  
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15626.


