
Fæster       på Holtet 1901  
 
Af Klem Thomsen 

FÆSTEVÆSENET 
Fæste er en livsvarig, og tit arvelig, for-
pagtning af jord, som der betales fæste- 
afgift for. Således har herværende for-
fatter beskrevet ordet fæste i sine hid-
tidige huse artikler, der som regel 
tidligst starter i slutningen af 1700-tal-
let. Men fæstevæsenet, der fandtes fra 
midten af 1200-tallet og frem til 1919, 
hvor det blev afskaffet ved lov, har gen-
nem disse 600-700 år undergået flere 
forandringer. Så lad os starte med at 
gøres beskrivelsen mere fyldig. 

En fæster var en gårdmand eller hus-
mand, der havde indgået en skriftlig 
kontrakt – et fæstebrev – med en gods-
ejer om at få brugsretten over en gård 
eller et hus, mod at svare afgifter i 
form af naturalier, arbejdskraft og/eller 
penge. Af fæstebrevet fremgik fæste-
rens ydelser, der bestod af tre ting:  

1) indfæstning, en udbetaling som skul- 
le erlægges ved overtagelsen af fæstet,  

Fig. 1. Dette udsnit fra Øster 
Hassing kirkebog 1892-1908 
side 222 viser den  
konfirmation i 1901, af  
Niels Peter Pedersen, som fik 
herværende forfatter til at 
stille spørgsmålet: Var der 
virkelig fæstere i Holtet i 
1901?  
Svaret er, at det var der ikke! 
I hvert fald ikke på Nørengen 
i Holtet.    
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2) landgilde, en årlig afgift i natura-
lier efter gårdens størrelse, som hoved-
sagelig bestod af gårdens produkter, 
eksempelvis kornafgrøder, får, æg, fjer-
kræ, fisk eller andet, men denne kunne 
også helt eller delvist erlægges i penge, 
og  

3) hoveri, som er betegnelsen for  
fæstebønders og fæstehusmænds pligt-
arbejde for deres godsejer. Især sidst-
nævnte kunne blive en belastning for 
fæsteren, da hoveriet ikke var nærmere 
specificeret i fæstebrevet.  

Bondestanden var dog ikke en stor 
masse, som levede under ensartede vil-
kår. Der var i 1780’erne såvel velhaven- 
de bønder som fattige bønder, der måt- 
te gå fra deres gårde, fordi de ikke 
kunne svare afgifterne, endda i samme 
landsby. 

Med de store landboreformer i slut-
ningen af 1700-tallet ændrede ejen-
domsretten til den danske jord sig 
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Den 6. oktober 1901 konfirmeres Niels Peter Pedersen i Øster Hassing 
kirke. Kirkebogen oplyser, at den knap 14-årige dreng ”tjener hos Smed 
Niels Frandsen Ø-Hassing”. I forældre rubrikken har præsten skrevet:  
”Fæster Kristen Pedersen og Hustru Ane Marie Berends Holtet”. Dette op-
slag pirrede herværende forfatters nysgerrighed. Kunne det virkelig passe, 
at der var fæstere i Holtet frem til 1901? Historien viser sig dog ikke helt 
at kunne holde vand, men til gengæld er der konkrete beviser for fæstere 
i Holtet frem til 1895.  

Lad os først kigge på, hvad fæstevæsenet er for en størrelse, dernæst 
på den ”falske” fæster Christen Pedersen (1849-1927) og hustruen Ane 
Marie Berntsen (1855-1927), herefter på den ”rigtige” fæster Jens Madsen 
(1835-1885) og hustruen Else Marie Clemmensdatter (1836-1895), og til 
sidst på hvilke huse disse fæstere boede i på Holtet.  

Udtrykkene ”falske” og ”rigtige” skal ses i forhold til at være fæster på 
Holtet.  



godsejer, han kunne falde tilbage på. 
Reformerne revolutionerede nok det 

danske agrarsamfund, men det stop-
pede så at sige på halvvejen. Kun halv-
delen af fæsterne blev selvejere, og 
kun godt halvdelen af bønderne ophørte 
med deres hoveri. Udviklingen gik først 
i gang igen i 1830’erne, og den blev 
først endelig afsluttet i løbet af sidste 
halvdel i 1800-tallet.  

Reformerne slog i øvrigt ikke lige hur-
tigt igennem i hele landet, således var 
den nordlige del af Jylland i 1830’erne 
førende med hensyn til mængden af 
selvejere. I 1835 kan hartkornets 2) for-
deling i Nørrejylland opgøres således 3): 
Hovedgårde 7,3%, selvejere 65,6%,  
arvefæste (udover at fæstet gik i arv, 
måtte fæsteren også sælge eller pant-
sætte fæstegården) 2,0%, livsfæste 
(fæstet gjaldt for fæsterens levetid) 
23,7%, og købstadsjord 1,4%.  
 
CHRISTEN PEDERSEN OG  
ANE MARIE BERNTSEN 
Den 16. november 1849 fødes Christen 
Pedersen i Hellevad sogn, Hjørring amt, 
som søn af husmand Peder Nielsen og 
hustru Maren Christensdatter af Allerup 
Led. Hans fornavn skrives i de efterføl-
gende kilder som både Christen og Kri-

radikalt 1). Før reformerne var 75% af 
landbrugsjorden ejet af nogle få hund-
rede godsejerfamilier, og kronen ejede 
yderligere 10%. Da reformerne omkring 
1810 var ebbet ud, var billedet helt an-
derledes. Nu havde omkring halvdelen 
af landets op imod 60.000 fæstebønder 
købt deres tidligere fæstegårde til selv -
eje. Inden for samme tidsrum var der 
blevet oprettet henved 40.000 hus-
mandssteder med jord, dels som selv-
stændig ejendom, og dels til leje eller i 
fæste. I reformperioden blev hoveriet 
reduceret med 60%, dels forsvandt det 
for de fæstebønder, der erhvervede 
deres fæstegårde til selveje, og dels af-
løste mange fæstebønder deres arbejds- 
forpligtelse med en fæsteafgift. Vigtigt 
er det også at understrege, at med re-
formerne fik de gamle begreber et nyt 
indhold. Således bevarede den nye tids 
fæstere kun navnet tilfælles med det 
gamle samfunds fæstere. Efter reform-
lovene, der sikrede fæsterens retsstil-
ling, var der reelt ikke ret meget 
forskel på en selvejer og en fæster, og 
en mand var ikke ringere i egne eller i 
andres øjne, fordi han var fæster. I de 
gode år kunne det være mere fordelag-
tig at være selvejer, men i de dårlige år 
var det trygt for en fæster at have en  Side 2 af 10

Fig. 2. Udsnit af matrikel-
kort fra Gåser Ejerlav, dæk-
kende perioden 1892-1961. 

Kortet er hentet på  
hjemmesiden hkpn.gst.dk  

(Historiske kort på nettet).  
Ejendommen Holtet, senere 

Østerholtet, ses som en  
firelænget gård (A) 

(Aalborgvej 203). Ejendom-
mens jorder er matr. nr. 5a. 
På dette kort er der sket en 

del udstykninger fra ejen-
dommens nordlige jorder. 
Disse matrikler ligger på  

nutidens vej Nørengen.  
Øverst til højre i billede ses 

en enklave af Hals Sogn, som 
ligger inde i Øster Hassing 
sogn, og syd for denne ses 

matrikelnummer 5e (B)  
(Nørengen 18,  

det tidligere lejehus)  
og matrikelnummer 5d (C)  

(Nørengen 14,  
det tidligere fæstehus).
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1) Dette og næstkommende 
afsnit er primært baseret på 
artiklen Ole Feldbæk: Kongen 
bød - - - Enevælden og refor-
merne.  

 
2) Hartkorn betyder egentlig 
"hårdt korn", altså brødkorn, 
men tidligere var tønde hart-
korn en enhed for værdien af 
landbrugsjord (en kombination 
af jordens areal og ydeevne). I 
den lange periode, hvor al be-
taling foregik som byttehandel 
med konkrete varer var det 
nødvendigt med et fælles 
værdimål. Man besluttede sig 
til at sammenligne alle varer 
med værdien af det såkaldte 
"hårde korn" eller hartkorn. 
Hartkorn måltes i tønder (ikke 
at forveksle med tønder land). 
1 tønde = 8 skæpper = 32 fjer-
dingkar = 96 album.  
Hartkorn blev brugt som skat-
tegrundlag på landbrugsjord 
frem til 1903, men vedblev 
mange år derefter med at 
blive indskrevet i skøder som 
udtryk for jordens bonitet 
(ydeevne). 
 
3) Denne oplysning stammer 
fra Bjørn, Claus (red.): Det 
danske landbrugs historie, 
bind III side 26.

 A

 B

 C



datteren Karen Marie Pedersen fødes i 
1884, angives faderen Kristen Pedersen 
at være fæster på Kvisselholt Mark i 
Dronninglund sogn. Det samme er til-
fældet, da sønnen Niels Peter Pedersen 
fødes i 1887. Ved folketællingen den 1. 
februar 1890 bor ægteparret med deres 
fire børn i et hus på Kvisselholt Mark 
ved Ørsø i Dronninglund sogn. Christen 
Pedersen angives at være landmand, 
men dette skal nok bare tolkes derhen, 
at han arbejder indenfor landbruget. 

Alle indtægter tæller, så ægteparret 
har også en logerende boende. Hu-
struen er gravid ved folketællingen, for 
senere i 1890 fødes datteren Birte Karo-
line Pedersen, og også her angives fade-
ren at være fæster på Kvisselholt Mark. 
I 1892 fødes sønnen Søren Kristian Pe-
dersen og i 1894 sønnen Anton Peder-
sen. Ved førstnævnte fødsel angives 
faderen at være husfæster, ved sidst-
nævnte fødsel at være arbejdsmand og 
husfæster, stadig på Kvisselholt Mark. 
 
- LEJER PÅ HOLTET 
I 1895 4) flytter familien til Holtet i 
Øster Hassing sogn, hvor de lejer sig ind 
på et mindre husmandssted. Dette hus-
mandssted hører til ejendommen på nu-
tidens Aalborgvej 203. Denne ejendom 
kaldes i de tidligste kilder for ”Holtet”, 

sten. Den 9. september 1855 fødes Ane 
Marie Berntsen i Dronninglund sogn, 
Hjørring amt, som datter af husmand 
Bernt Henrich Poulsen og hustru Mette 
Marie Jensen af Stagsted. Hendes efter-
navn skrives i de efterfølgende kilder 
som både Berntsen, Berentsen og Bæ-
rentsen.  
   Den 11. december 1877 vies i Dron-
ninglund kirke ”Ungk. Kristen Pedersen, 
Tolstrup, 28” og ”Pige Ane Marie Bernt-
sen, Try, 22”. Der kendes i alt 11 børn 
efter dette ægtepar.  
   I 1878 fødes datteren Matilde Peder-
sen. Ved denne fødsel angives faderen 
Kristen Pedersen at være indsidder på 
Try Hede, så ægteparret sidder altså til 
leje hos en gårdmand eller en husmand, 
formentlig hos Ane Maries forældre.  
 
- INDERSTE PÅ TOLSTRUP MARK  
OG FÆSTER PÅ KVISSELHOLT MARK 
Ægteparret flytter snart efter den æld-
ste datters fødsel, for ved folketælling i 
1880 er ægteparret og datteren at finde 
i et hus på Tolstrup Mark i Dronninglund 
sogn, hvor de bor til leje.  

Christen Pedersen arbejder nu som 
daglejer. Da datteren Maren Pedersen 
fødes i 1882, angives faderen Kristen 
Pedersen at være indsidder i Tolstrup. 

Snart flytter ægteparret igen, for da  Side 3 af 10
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Fig. 3. På dette udsnit af 
Geodætisk Lavkantskort 1909-
1945, målt 1884, ses det 
gamle fæstehus på Holtet 
(Nørengen 14 - angivet med 
pil), umiddelbart øst for 
Østerå (kaldet Skovaaen i  
artiklen) og syd for den en-
klave af Hals Sogn, der ses 
øverst til højre i billedet.

 
4) Ifølge folketællingen i 1901 
(Øster Hassing sogn, matr. nr. 
5a) flytter familien fra Dron-
ninglund sogn til Øster Hassing 
sogn i 1895. Formentlig flytter 
de allerede da til Holtet.  



datteren Birthe Karoline, og nu angives 
faderen igen at være fæster, bosid-
dende på Holtet. Ved folketællingen 
den 1. februar 1906 bor ægteparret 
Marie og Kristen Pedersen på Holtet 
med de seks yngste børn. Han angives 
at være husmand. Senere i 1906 konfir-
meres sønnen Søren Kristian, og her an-
gives faderen at være husfæster i 
Dronninglund, selv om familien stadig 
bor på Holtet. Og ved sønnen Antons 
konfirmation i 1908 angives faderen at 
være indsidder på Holtet. 

Der tegner sig efterhånden et helt 
klart billede. Ved konfirmationerne af-
skriver præsten tilsyneladende bare for-
ældrene navn og stand fra dåbsindførs- 
len eller dåbsattesten og tilføjer deres 
nuværende bopæl. Så Christen Peder-
sen har aldrig været fæster på Holtet. 
 
- EJER AF STØVLSIGHUS VED VESTER HASSING 
Kort efter konfirmationen i 1908 flytter 
familien igen. I oktober 1908 køber 
Christen Pedersen et hus 6). Ifølge skø-
det køber Christen Pedersen 7) den 
enken Johanne Marie Nielsen ”tilhøren- 
de Ejendom M.N. 20n, V. Hassing By og 
Sogn, skyldsat for Hartkorn ¼ Alb. 
Støvlsighus kaldet med Bygninger med 
mur- og nagelfaste Ting, hvorunder Kak-
kelovnen i Sovekammeret / Kakkelov-
nen i Dagligstuen følger ikke med / 
Komfur og Grubegryde, Hylder og Ræk-
ker, Brøndværk og en Stige, 2 Høns og 5 
Kyllinger”. Det er et ganske lille hus-
mandssted, vel nærmest kun et hus 
med jord, men prisen er også kun 725 
kr. Stedet ligger nordøst for Vester Has-
sing, på nuværende adresse Houvej 
369. 
 

men senere forsvinder navnet, indtil 
den nuværende ejer Simon Poulstrup 
giver ejendommen navnet ”Østerhol-
tet”. Denne ejendom ejes i perioden 
1874-1912 af Christen Thomsen 5), og 
består på dette tidspunkt af matr. nr. 5a 
med et hartkorn på 4 tønder, 5 skæpper 
og ¾ album samt matr. nr. 36 med et 
hartkorn på 3 skæpper og 2 fjerdingkar. 

På Holtet får ægteparret sønnen Otto 
Hendrik Pedersen i 1896, datteren An-
nine Christine Pedersen i 1897 og datte-
ren Mariane Martine Pedersen i 1900. 
Ved de to første fødsler angives faderen 
Christen Pedersen at være husmand, 
ved den sidste fødsel at være indsidder. 
Ved folketællingen den 1. februar 1901, 
hvor familien bor på matr. nr. 5a, angi-
ves Christen Pedersen at være ”dagle-
jer ved agerbrug”. Af deres til nu 10 
børn bor kun de syv yngste hjemme, og 
derforuden har familien en plejedatter 
boende, så alle indtægter tæller. De tre 
ældste børn, alle døtre, var nu konfir-
meret og ude at tjene.  

Den ældste datter Mathildes konfir-
mation er ikke fundet. Derimod er 
Maren konfirmeret i Øster Hassing kirke 
i 1896 og Karen Marie i 1898. Ved først-
nævnte konfirmation angives faderen at 
være indsidder i Tolstrup og ved næst-
kommende konfirmation at være fæster 
i Kvisselholt, hvorefter præsten har til-
føjet ”nu Holtet”. Senere i 1901 konfir-
meres så Niels Peter, den i starten af 
denne artikel nævnte konfirmation.  
Faderen Kristen Pedersen er anført som 
fæster, bosiddende på Holtet. 

I 1902 fødes ægteparrets sidste barn, 
datteren Elvine Pedersen. Faderen Kri-
sten Pedersen angives her at være hus-
mand på Holtet. I 1904 konfirmeres  Side 4 af 10
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Fig. 4. Ejendommen  
Støvlsighus på Houvej 369, lidt 
nordøst for Vester Hassing, 
fotograferet i 1967.   
Foto: Aalborg Luftfoto,  
Det kgl. Bibliotek. 
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5) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Realregister for Øster 
Hassing Sogn 1865-1955 folio 
310 (adkomst 3 og 4 for matr. 
nr. 5a i Gaaser, Øster Hassing 
Sogn). 
 
6) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Realregister (Tillægsre-
gister I) for Vester Hassing 
Sogn 1865-1955 folio 35 (ad-
komst 4 for matr. nr. 20n i V. 
Hassing sogn og by). 
 
7) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Skøde- og panteprotokol 
1908-1910 (bog 30) folio 213. 



Da sønnen Otto Henrik konfirmeres i 
1910 angives faderen at være husmand i 
Støvlsig i Vester Hassing sogn. Datteren 
Annine Christines konfirmation er der-
imod ikke fundet i hverken Øster Has-
sing eller Vester Hassing kirkebog. Ved 
folketællingen i 1911 bor familien i 
huset matr. nr. 20n, hvor kun de to yng-
ste - endnu ikke konfirmerede – døtre 
er hjemmeboende. Kristen Nielsens er-
hverv angives at være ”Daglejer ved 
Teglværk [formentlig Gandrup Tegl-
værk] og Alderdomsunderstøttelse”.   

Ved datteren Mariane Martines konfir-
mation i 1914 angives faderen at være 
arbejdsmand af Vester Hassing Mark. 
Ved folketællingen i 1916 bor ægtepar-
ret Marie og Chr. Pedersen på Støvlsig-
hus med deres yngste datter. De lever 
nu begge af alderdomsunderstøttelse og 
er uden beskæftigelse. Da den yngste 
datter Elvine konfirmeres i 1917 angives 
faderen at være husmand på Haldbak 
(denne ejendom er hovedmatriklen 20, 
hvorfra Støvlsighus er udstykket). Ved 
folketællingerne i 1921 og 1925 bor æg-
teparret alene i Støvlsighus, og de får 
stadig alderdomsunderstøttelse. 

Ane Marie Bærentsen, ”Husmand 
Christen Pedersens Hustru V. Hassing”, 
dør den 21. april 1927 på ”Amtssygehu-
set Aalborg”, 72 år gammel. Umiddel-
bart efter, i maj 1927, sælger Christen 
Pedersen huset 8)og flytter til Gandrup. 
Christen Pedersen dør den 21. septem-
ber 1927 i Gandrup, 77 år gammel. 

- Fæster på Holtet? 
Både Christen Pedersen og Ane Marie 
Berentsen er født af husmænd, og det 
bliver også som husmænd, at de selv 
kommer til at leve. Christen Pedersen 
er husfæster på Kvisselholt Mark ved 
Ørsø i Dronninglund sogn fra omkring 
1883 til 1895. Herefter flytter ægtepar-
ret til Holtet, hvor de lejer sig ind i et 
mindre husmandssted, indtil Christen 
Pedersen i 1908 køber sit eget hus-
mandssted ”Støvlsighus” nordøst for  
Vester Hassing. Der skal herefter ikke 
længere betales leje af deres bopæl, 
men i stedet for forfalder renter og af-
drag på huset. Udadtil er Christen  
Pedersens forhold sikkert ikke ændret 
ret meget; han må stadig supplere ste-
dets udkomme med arbejde udenfor 
hjemmet.  

Parret får en større børneflok, 11 i 
alt, og alt tyder på at alle børnene for-
lader hjemmet i forbindelse med deres 
konfirmation, og nogle af dem er oven-
ikøbet ude at tjene ved deres konfirma-
tion.  

Christen Pedersen har aldrig været 
fæster på Holtet. Men selvfølgelig kan 
det husmandssted, han her lejer sig ind 
i, godt tidligere have været beboet af 
fæstere. Inden dette husmandssted lo-
kaliseres, skal dog først ses på det æg-
tepar, der bevislig har været fæstere på 
Holtet.  

Fortsættes næste side

Fig. 5. Ejendommen 
Holtet/Østerholtet  
på Aalborgvej 203 i Holtet,  
fotograferet i 1951.   
Foto: Sylvest Jensen,  
Det kgl. Bibliotek.

Hals Arkiv
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8) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Realregister (Tillægsre-
gister I) for Vester Hassing 
Sogn 1865-1955 folio 35  
(adkomst 5 for matr. nr. 20n i 
V. Hassing sogn og by).



JENS MADSEN OG  
ELSE MARIE CLEMMENSDATTER  
Den 10. februar 1835 fødes Jens Madsen 
i Nørre Tranders sogn, Aalborg amt, som 
søn af Karen Marie Nielsdatter af Øster 
Sundby og udlagt barnefader Mads Niel-
sen af Nørholm. Præsten har i rubrikken 
anmærkninger noteret ”Uægte”.  

Den 10. marts 1836 fødes Else Marie 
Clemmensdatter i Dronninglund sogn, 
Hjørring amt, som datter af ugifte Anne 
Johanne Ovesdatter og ugifte Clemen 
Christian Jensen, begge af Øster Mel-
holt. Også her har præsten i rubrikken 
anmærkninger noteret ”Uægte”. 

Et barn kan selvfølgelig ikke være 
uægte, og præstens indførsel er da også 
blot en forkortelse for ”uægteskabe-
lig”, altså et barn som ikke er født i et 
ægteskab. Dette ændrer dog ikke ved, 
at disse uægte børn dels havde et nega-
tivt stempel på sig, og dels havde svæ-
rere opvækstvilkår, bl.a. højere dødelig- 
hed, end de såkaldte ægte børn. Sidst-
nævnte skyldtes, at der simpelthen ikke 
var nogen nær familie til at tage vare 
på børnene. Dette ses også af, at den 5-
årige Jens Madsen ved folketællingen i 
1840 er plejebarn ved gårdmanden Jens 
Christen Peistrup i Øster Uttrup i Nørre 
Tranders sogn. Ved samme folketælling 
finder vi den 4-årige Else Marie Clem-
mensdatter i Øster Melholt hos enkeko-

nen Ane Jensdatter, og om pigen ang ives, 
at hun er ”Et barn som forsørges af Fat-
tigvæsenet”. Ved folketællingen i 1850 
– 10 år senere – tjener Jens Madsen hos 
gårdmand Peder Sørensen Peen i Øster 
Sundby, mens Else Marie Clemmensdat-
ter bor hos moderen i Gandrup, som nu 
er blevet gift med husmanden Bertel 
Hansen; det gør hun også ved folketæl-
lingen i 1860. 

Den 2. januar 1861 vies i Vester Has-
sing kirke den 25-årige ungkarl Jens 
Madsen og den 24-årige pige Else Marie 
Klemmensdatter, begge af Gandrup. 
Dette ægtepar får fire børn. Den 5. de-
cember 1862 får dette ægtepar sønnen 
Bertel Christian Jensen. Faderen er på 
dette tidspunkt indsidder i Gandrup, Ve-
ster Hassing sogn, så formentlig bor de 
hos hustruens mor og stedfar. 
 
- FÆSTER PÅ HOLTET!  
Thomas Christensen havde i 1833 over-
taget ejendommen på Holtet med matr. 
nr. 5a 9) – nutidens Aalborgvej 203. I 
1867 påføres ejendommen følgende 
hæftelse: ”Thomas Christensen bortfæ-
ster et hus og en huslod af grunden til 
Jens Madsen og Hustru ved Fæstebrev 
dat 4 læst 10) 18 October 1867”. Fæste-
kontrakten 11) lyder således: 

Underskrevne Gaardeier Thomas 
Christensen paa Holtet Østerhassing 

 Side 6 af 10
Fortsættes næste side

Hals Arkiv

 
9) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Realregister for Øster 
Hassing Sogn 1865-1955 folio 
310 (adkomst 1 for matr. nr. 5a 
i Gaaser, Øster Hassing Sogn). 
 
10) Tinglæst - I dag bliver et 
skøde udfærdiget af en advo-
kat, underskrevet ved denne 
og senere tinglyst i retten. 
Dengang, hvor folk ikke nød-
vendigvis kunne læse og 
skrive, blev skødet ført ind i 
tingbogen 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 retten i et of-
fentligt retsmøde. Det samme 
gælder øvrige dokumenter 
vedrørende ejendommen, så-
ledes også fæstekontrakter. 
 
11) Kær Herredsfoged (Aal-
borg Amt), Skøde- og pante-
protokol 1866-1872 (bog 17) 
folio 266.

Fig. 6. Ejendommen 
Holtet/Østerholtet  
på Aalborgvej 203 i Holtet,  
fotograferet i 1946.   
Foto: Sylvest Jensen,  
Det kgl. Bibliotek.



Sogn tilstaar herved og gjør vitterligt 
at have bortfæstet til Jens Madsen og 
Hustru paa deres Livstid, et af mig op-
ført paa min Gaards Gade Huus, der be-
staar af 6 Fag Binding med klinede 
Wægge, samt det Stykke, Huset omlig-
gende, Gadejord til Opdyrkning, som 
grændser mod Syd til Niels Knudsens Ei-
endom, mod Øst til Esben Larsens, mod 
West til Skovaaen, og mod Nord til 
mine øvrige Jorder 12), og som har en 
Længde derfra langs med Esben Larsens 
og til N Knudsens Skjel af 110 Favne og 
bliver skilt fra mine øvrige Jorder ved 
et særligt Hegn, der opføres mod nor-
dre Side af Fæstelodden af Esben Lar-
sens Skjel til Skovaaen. Wilkaarene ere: 

1. Fæsteren og Hustru holder fæste 
Bygningerne i forsvarlig og uforringet 
Stand, og holder dem assurerede til 
deres Wærdi. 

2. Den betegnede Jordlod, som Fæ-
steren overtager uden Indfæstning, 
maa han opdyrke og bruge til Avl og 
Dyrkning saalænge han og Hustru lever. 

3. Fæsteren skal have Wei langs med 
det Dige, der gaar fra Fæstelodden til 
Gaardens Mur, som han derefter er be-
rettiget til at benytte til Færdsel til 
dennes Jorder til Landeveien.  

4. Fæsteren betaler aarlig i de første 
5 Aar 10 Kr, men herefter 14 Kr, der 
prompte erlægges hvert Aar 1’ Novem-
ber for det forløbne Aar og første Gang 
i 1 November 1868 og oprense Skovaaen 
forsaavidt den støder til Fæstelodden, i 
Forening med Gaardens Eier, saaledes 
at han svarer af den fulde oprensning, 
han udfører i rette Tid om Sommeren. 

Saaledes udstedes denne Fæstecon-
tract, som Fæsteren betaler tinglæst 
strax og bekræftes med Contrahenter-
nes Vidnefaste Underskrifter. Holtet d 
7’ October 1867.  

Thomas Christensen mfP 13) Eier. 
Jens Madsen, Leier.  
Til Vitterlighed.  
Palmer. Jens Peter Hansen.  
Læst i Kjær Hereds Ret Fredagen d 

18 October 1867 og tilført Pantebogen 
No 15 fol. 266. Da den accorderede  
Eiendoms Matricel No ikke er opgivet 
eller Udleierens Adkomst anført kan 
ingen Attest om Adkomstmangler eller 
ældre Forpligtelser meddeles. Meinig. 

 
Ægteparret Jens Madsen og Else Marie 

Clemmensdatter får på Holtet datteren 
Karen Marie Jensen i 1869. Faderen an-
gives i kirkebogen at være ”husmand”, 
intet om at han er fæster. Ved folketæl-

lingen i 1870 bor ægteparret på Holtet 
med deres søn og datter. Jens Madsen 
angives til gengæld her at være ”hus-
fæster”.  

Ægteparret får yderligere sønnen 
Martinus Jensen i 1872 og sønnen Jens 
Anton Jensen i 1878. Også ved disse 
fødsler angives faderen at være ”hus-
mand” på Holtet.  

Ved folketællingen i 1880 angives, at 
Jens Madsen ”lever af et Fæstehus-
sted”. Kun de tre yngste børn bor 
hjemme, men den ældste søn var da 
også blevet konfirmeret i 1877. Desuden 
bor den 70-årige enke Ane Johanne 
Ovesdatter, hustruen Else Marie Clem-
mensdatters mor, som ”nyder Fattigun-
derstøttelse”, hos familien. 
 
- FÆSTER PÅ HOLTET FREM TIL 1895 
Jens Madsen, ”husmand paa Holtet”, 
dør den 10. september 1885, 50 år gam-
mel. Ved folketællingen i 1890 er det så 
enken Else Marie Clemmensdatter, der 
angives at være ”husfæster”. Af bør-
nene bor kun den ældste søn hjemme. 
Han angives at være ”Dagleier i Ager-
bruget”, og går formentlig samtidig mo-
deren til hånde. Der bor også en 7-årig 
plejedatter hos familien. Husmoderens 
moder Ane Johanne Ovesdatter bor der 
stadig.  

Ane Johanne Ovesdatter dør den 9. 
januar 1894, som ”Fattiglem paa Hol-
tet”, 84 år gammel. Else Marie Clem-
mensdatter, ”Enke efter Husmand Jens 
Madsen”, dør i Hals den 16. juni 1895, 
59 år gammel. Hun begraves ved siden 
af sin mand på Øster Hassing kirkegård. 
Formentlig er fæstekonen Else Marie 
Clemmensdatter fraflyttet fæstehuset 
efter moderens død i 1894, men det 
ændrer ikke ved, at fæstet er gældende 
indtil hendes død i 1895.  

Alt tyder på at fæstehuset efter Else 
Marie Clemmensdatters fraflytning bli-
ver lejet ud de næstkommende 10 år, 
indtil det sælges i 1905. Fæstebrevet 
blev i sin tid tinglyst som en hæftelse 14). 
Denne hæftelse slettes fra tingbogen i 
1905, og først herefter kan fæstehuset 
sælges. 

Men at der har været fæstere på Hol-
tet frem til 1895 kan ikke drages i tvivl. 
 
HVOR PÅ HOLTET BOEDE DE TO ”FÆSTERE”? 
I 1874 overtager Christen Thomsen, som 
tidligere nævnt, ejendommen ”Holtet” 
/ ”Østerholtet” med hovedparcellen 
matr. nr. 5a på nuværende Aalborgvej 
203 efter sine forældre, Mariane Niels-

Fortsættes næste side
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12) Jordarealet, som medføl-
ger fæstet, grænser mod syd 
til Niels Knudsens ejendom 
Mølholt (matr. nr. 6a og 8a i 
Hals sogn), mod øst til Esbens 
Larsens ejendom Holtetgaard 
(matr. nr. 4a i Gåser, Øster 
Hassing sogn), mod vest til 
Skovaaen, og mod nord til 
Thomas Christensens ejendom 
(matr. nr. 5a i Gåser, Øster 
Hassing sogn). Dette jord-
stykke ligger helt klart på nu-
tidens vej Nørengen. 
 
13) ”mfP” står for ”med ført 
pen”. Dette vil sige, at ejeren 
Thomas Christensen ikke 
kunne skrive. Det kunne der-
imod fæsteren Jens Madsen. 
 
14) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Realregister for Øster 
Hassing Sogn 1865-1955 folio 
310 (hæftelse 2 for matr. nr. 
5a Gaaser, Øster Hassing Sogn). 



datter og Thomas Christensen. Han fo-
retager flere udstykninger og frasalg fra 
sin ejendom. To af disse handler er med 
til at stedfæste, hvor de to ”fæstere” 
boede på Holtet.  

I 1905 sælger Christen Thomsen det 
gamle fæstehus, som ligger på nuvæ-
rende adresse Nørengen 14, hvor Jens 
Madsen og Else Marie Clemmensdatter 
tidligere havde boet.  

Og i 1912 sælger han det hus, som er 
den tidligere lejebolig, beliggende på 
nuværende adresse Nørengen 18, hvor 
Christen Pedersen og Ane Marie Bernt-
sen tidligere havde boet. Dette er i øv-
rigt de eneste to frastykninger fra 
Holtet/Østerholtet, der sælges med 
bygninger på deres matrikel.  

Placeringen af de to boliger som na-
boer på Nørengen belyses også af folke-
tællingerne i 1901, 1906 og 1911 15), og 
af folketællingen i 1901 fremgår også, 
at ejendommen Holtet/Østerholtet på 
dette tidspunkt har to lejemål. Da Chri-
sten Pedersen bliver boende på Holtet 
frem til 1908, kan han heller ikke have 
boet i det gamle fæstehus, som bliver 
solgt i 1905. Formentlig er det Niels 
Chr. Carl Tofteberg, som flytter ind i 
fæstehuset efter Else Marie Clemmens-
datters formodede fraflytning i 1894, og 
som fraflytter dette igen i 1905, hvor 
det bliver solgt.   

- JENS MADSENS OG ELSE MARIE  
CLEMMENSDATTERS BOLIG PÅ HOLTET  
(FÆSTEHUSET PÅ HOLTET) 
Den 4. februar 1905 underskrives en  
købekontrakt 16), som starter således: 
”Underskrevne Gaardejer Christen  
Thomsen, Holtet sælger herved til Niels 
Chr. Larsen den mig tilhørende Ejendom 
M.N. 8y af Hals By og Sogn Hartkorn 3 
Fdk. 2½ Alb. og det derved liggende 
gamle Fæstehus med Jord som hidtil er 
benyttet dertil”. Overtagelsen er den 1. 
maj samme år, og købesummen er fast-
sat til 2.500 kr. Skødet underskrives den 
13. november og tinglæses den 17. no-
vember samme år. Af dette fremgår, at 
tilladelsen til frastykning af fæstehuset 
med omliggende jord sker ”ved Land-
brugsministeriets Skrivelse af 1’ Juli 
1905”, at udstykningen får matr. nr. 5d i 
ejerlavet ”Gaaser By, Ø. Hassing Sogn”, 
og at denne har et hartkorn på 2 fjer-
dingkar og 2½ album.  

Formentlig omfatter ovennævnte 
handel det hus og den huslod, som sæl-
gerens far, Thomas Christensen, i 1867 
bortfæstede til Jens Madsen og dennes 
hustru for livstid. Dette passer i øvrigt 
fint med, at hæftelsen vedrørende  
fæstekontrakten slettes af tingbogen 
den 8. september 1905, hvorefter huset 
og den omliggende jord kan sælges. 

Matr. nr. 5d er nuværende adresse  
Nørengen 14. Ifølge de offentlige regi-
stre er stuehuset på Nørengen 14 byg-
get i 1900. Disse oplysninger er tit 
usikre for ældre huse, hvad der sikkert 
også er tilfældet her. Alt tyder på at 
huset er bygget i 1867 eller nogle år før.   Side 8 af 10
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15) Tællingskommissærernes 
rute ved folketællingen i 1901 
er  med nuværende adresse i 
parentes: ”Gaardejer” Chri-
sten Thomsen på matr. nr. 5a 
(ejer af gården Holtet/Øster-
holtet på Aalborgvej 203), 
”Daglejer ved Agerbrug” Chri-
sten Pedersen på matr. nr. 5a, 
den ”falske” fæster som er 
flyttet til Øster Hassing sogn i 
1895 (lejer af Nørengen 18), 
”Daglejer ved Agerbrug” Niels 
Chr. Carl Tofteberg på matr. 
nr. 5a, som er flyttet til sog-
net i 1894 og som bor i det 
forhenværende fæstehus 
(lejer af Nørengen 14), og 
”Landmand” Thomas Sørensen 
på matr. nr. 10b (ejer af ejen-
dommen Aalborgvej 178, som i 
dag hører under Hals sogn). 
Formentlig arbejder både 
Christen Pedersen og Niels 
Chr. Carl Tofteberg hos ma-
triklens ejer Chr. Thomsen. 
   Ved de følgende folketællin-
ger er ingen matrikelnumre 
angivet, så adresserne er ud-
ledt på anden vis, der kan dog 
ikke være tvivl om ejernes 
adresser. 
   Tællingskommissærernes 
rute ved folketællingen i 1906 
er med nuværende adresse i 
parentes): ”Landmand” Tho-
mas Sørensen (ejer af  Aal-
borgvej 178), ”Husmand” 
Christen Pedersen, den ”fal-
ske” fæster (lejer af Nør engen 
18), ”Husmand” Niels Larsen, 
som køber fæstehuset i 1905 
(ejer af Nørengen 14), og 
”Huskone” Margrethe Jensen 
(enke efter Niels Christian 
Jensen, ejer af Holtetvej 16). 
   Tællingskommissærernes 
rute ved folketællingen i 1911 
er med nuværende adresse i 
parentes): Else Margrethe Jen-
sen (ejer af ejendommen på 
Holtetvej 16), ”Husmand” 
Niels Larsen (ejer af ejendom-
men på Nørengen 14), og 
”Husmand” Marinus Pedersen 
(ejer af Holtetvej 18). Der er 
tilsyneladende ingen beboelse 
på Nørengen 18 i 1911, men 
stedet sælges også i 1912.  
 
16) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Skøde- og panteprotokol 
1904-1906 (bog 28) folio 463. 

Fig. 7. Ejendommen på Nørengen 14 i Holtet, 
det tidligere fæstehus, er her fotograferet i 
1948-1952.  
Foto: Aalborg Luftfoto, Det kgl. Bibliotek.
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- CHRISTEN PEDERSENS OG  
ANE MARIE BERNTSENS BOLIG PÅ HOLTET  
(LEJEBOLIGEN PÅ HOLTET) 
Den 28. februar 1912 underskrives et 
skøde 17), der starter således: ”Under-
skrevne Gaardejer Chr. Thomsen, Holtet 
har solgt og skøder herved som fuld-
kommen Ejendom til Johan Hansen et 
mig tilhørende Hus med Tilliggende 
under Holtet og Gaaser Ejerlaug, Øster-
hassing Sogn: M.N. 5e Hartkorn 0 Skp. 2 
Fdk. 1¾ Alb. M.N. 5b Hartkorn 1 Skp. 0 
Fdk. 1½ Alb. M.N. 2b Hartkorn 0 Skp. 0 
Fdk. 2½ Alb. samt Ejendommens grund- 
mur- og nagelfaste Ting, som han strax 
kan overtage ogsaa til Skattesvarelse 
fra 1’ April 1212. Købesummen 3000 Kr. 
er berigtiget ved Udstedelse af Obliga-
tion.” 

Matr. nr. 5e er nuværende adresse 
Nørengen 18. 

Der ligger altså allerede i 1912 et hus 
på Nørengen 18. Alderen på dette er 
ukendt, men det har sandsynligvis en 
vis alder - og/eller en dårlig kvalitet - 
da der formentlig bygges nyt allerede i 
1920. 

Køberen Johan Hansen dør i 1915, 
hvorefter hans enke Maren Oline (And-
reasen) Hansen i 1916 gifter sig med 
ungkarlen Anders Christian Jensen (født 
1882).  

Ifølge de offentlige registre er stue-
huset og de tre udhuse på Nørengen 18 
bygget i 1920. Selv om disse oplysninger 
tit er usikre for ældre huse, er de for-
mentlig korrekte her. Dette år hjemta-
ger Anders Christian Jensen nemlig to 
lån 18) i ”Aalborg Sparekasse”, det første 
på 8.000 kr. og det andet på 4.500 kr. 

Det må være i det gamle hus, som 
stod frem til 1920, at Christen Pedersen 
og familie bor fra 1895 til 1908. Alderen 
af dette hus er ukendt, men de tidli-
gere folketællinger kan hjælpe med at 
komme nærmere på et årstal. 

Af folketællingerne i 1880 og 1890 19) 
kan udledes, at forrige lejer af huset på 
Nørengen 18 er Anders Chr. Larsen. Han 
er formentlig flyttet ind i huset kort 
efter sit giftermål i 1876, og han fra -
flytter dette i 1895, hvor han køber 
ejendommen på Holtetvej 18 20), hvor -
efter Christen Pedersen kan overtage 
lejemålet.   
 
- DE NÆVNTE HUSES ALDER 
Ses på folketællingerne 1860 og 1870 21) 
bliver det svært at udlede, hvem der 
bor hvor. Dette er heller ikke formålet 
med denne artikel. Men ud fra disse fol-
ketællinger kan konkluderes, at der på 
Nørengen 14 og Nørengen 18 formentlig 
har været flere fæstere forud, og at 
fæstehusene derfor sagtens kan være 
opført i første halvdel af 1800-tallet.   
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17) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Skøde- og panteprotokol 
1911-1913 (bog 32) folio 128. 
 
18) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Realregister for Øster 
Hassing Sogn 1865-1955 folio 
311 (hæftelse 3 og 4 for matr. 
nr. 5b og 5e i Gaaser, Øster 
Hassing Sogn).  
 
19) Tællingskommissærernes 
rute ved folketællingen i 1890 
er med nuværende adresse i 
parentes: ”Boelsmand” Chri-
sten Sørensen (ejer af ejen-
dommen på Nørengen 36), 
”Arbejder ved Landbrug” An-
ders Chr. Larsen (lejer af ste-
det på Nørengen 18), 
”Husfæster” og enke Else 
Marie Clemmensdatter (fæster 
af stedet på Nørengen 14), og 
”Husmand” Thomas Sørensen 
(ejer af ejendommen på Aal-
borgvej 178). 
   Tællingskommissærernes 
rute ved folketællingen i 1880 
er som følger (nuværende 
adresse nævnt i parentes): 
”Husfader, Arbeidsmand ved 
Landbrug” Andreas Thomsen 
(adressen ukendt), ”Husfader 
og lever af en Fæstehussted” 
Jens Madsen (fæster af stedet 
på Nørengen 14), ”Husfader, 
Indsidder, Arbejdsmand ved 
Landbrug” Ander Chr. Larsen 
(lejer af stedet på Nørengen 
18), og ”Husfader, Arbeids-
mand ved Landbrug” Svend 
Chr. Jacobsen (adressen 
ukendt). 
 
20) Kær Herredsfoged (Aalborg 
Amt), Skøde- og panteprotokol 
1892-1896 (bog 23) folio 918.

 
21) Tællingskommissærernes rute ved folketæl-
lingen i 1870 er som følger (nuværende adresse 
nævnt i parentes): ”Huseier” Bertel Christensen/ 
Christiansen (ejer af Holtetvej 32), ”Husfæster” 
Christian Johansen (adressen ukendt), ”Husfæ-
ster” Thomas Christian Svendsen (adressen 
ukendt), og ”Husfæster” Jens Madsen (fæster af 
stedet på Nørengen 14). 
   Tællingskommissærernes rute ved folketællin-
gen i 1860 er som følger (nuværende adresse 
nævnt i parentes): ”Husfæster, Arbeidsmand” 
Christian Johansen (adressen ukendt), ”Fæster, 
lever af sin Jord” Svend Thomsen, 78 år (adres-
sen ukendt), ”Fæsterske. Lever af sin Jord”  
Johanne Pedersdatter, 80 år (adressen ukendt).

Fig. 8.  
Ejendommen 
Nørengen 18  

i Holtet, 
 det tidligere  

lejehus, er 
fotograferet  
i 1948-1952.   
Foto: Aalborg 

Luftfoto,  
Det kgl. 
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Fig. 9.  
Det tidligere  

lejehus på 
Nørengen 18  
i Holtet, er  

fotograferet  
i 1951.   

Foto: Sylvest 
Jensen,  
Det kgl. 
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