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Hølundvej 1  
Øster Hassing By matrikel 70ag m.fl.

havde købt i 1871. Denne ejen-
dom bestod af flere matrikler, 
herunder matr. nr. 70ad. I for-
bindelse med salget blev 
nævnte matrikel udstykket, og 
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de nye matrikler 70ag, 70ah og 
70ai opstod. I forbindelse med 
salget beholdt enken 2 parcel-
ler med en bygning, nemlig 
matr. nr. 70ccc (Hølundvej 5) 
og 70ag (Hølundvej 1). Det var 
tilsyneladende matr. nr. 70ccc, 
der var bebygget. 

Efter Christine Sørensdatters 
død sælger arvingerne i 1896 
de to parceller til Aurelius Im-
mersen. I 1901 tilkøber sidst-
nævnte matr. nr. 70ddd. Ved 
folketællingen i 1901 angives 
Aurelius Immersen at bo på 
matr. nr. 70ag, sammen med 
hustruen Mariane Immersen. 

I 1907 sælger Aurelius Im-
mersen de 2 af sine 3 parceller 
til Jens Nielsen. Det drejer sig 
om matr. nr. 70ag og 70ddd. 
Ifølge skødet var begge parcel-
ler på dette tidspunkt ubebyg-
gede. Formodentlig har han 
bebygget den ene parcel, matr. 
70ag, kort efter.  

1888-1907 
I 1888 sælger enken Christiane 
Sørensdatter det meste af den 
ejendom, som hendes afdøde 
mand, Christen Pedersen, 
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Maleri af huset 
som Jens Niel-
sen byggede på 
matr. nr. 70ag 
kort efter 1907. 
Maleren er ikke 
kendt.   
Foto:  
Hals Arkiv, B8328.

Matrikelkortet 
over Øster  
Hassing by  

fra 1892 viser 
matrikel 70ag, 
70ddd, 70ad og 
70ai på hjørnet 

af Houvej og 
Hølundvej.  

Foto: Hals Arkiv.
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1915 
I 1915 sælger Jens Nielsen sit 
hus på Hølundvej 1 til Anton 
Svendsen, der var gift med 
hans datter, Else Marie, født 
Nielsen. I forbindelse med 
handlen kom Jens Nielsen på 
aftægt 1), og betingelserne for 
denne aftægt er indskrevet i 
skødet: ”Køberen forpligter sig 
til saalænge jeg lever, at give 
mig fri Bopæl som hidtil og yde 
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mig Pleje og Pasning, Vask og 
Renlighed, at vedligeholde 
Ejendommen saavel ind- som 
udvendig, og at tilstaa mig med 
afbenyttelse af Brønd og andre 
Udenomsbekvemmeligheder. 
Derhos skal Køberen i paakom-
mende Tilfælde hente Læge til 
mig og hente Medicin til mig, 
men jeg skal selv bekoste  
Lægehjælp og Medicin. Endelig 
skal Køberen besørge og beko-

ste min Begravelse overens-
stemmende med Egnens Skik og 
Brug og mod Vederlag at  
erholde mit efterladte Løsøre 
af enhver Art ogsaa Gang og 
Sengeklæder.”. 

Else Marie Svendsen, der var 
født på Rugholm i 1871, døde i 
1920. Anton Svendsen, der var 
født 1850 i Skindbjerg, døde i 
1929. Men forinden blev huset 
solgt. 

 

Sidst i 1970’erne 
restaurerede 
Jens Erik Søren-
sen huset, så 
der nu kun er 
soklen og yder-
væggene til-
bage af det 
gamle hus. 
Hølundvej 1 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12573.

 1) Aftægt er betegnelsen for en  
aftale, hvorefter en ny ejer (eller 
fæster) af en ejendom forpligter 
sig til at underholde den tidligere 
ejer og hans ægtefælle, så længe 
de lever. Sådanne aftaler var 
meget udbredte. Det aftalte under-
hold blev oftest fastsat ved en af-
tægtskontrakt, som nærmere 
bestemte ydelsernes art: bolig og 
naturalydelser som fødevarer og 
brænde samt tidspunktet for leve-
ring. Aftægtskontrakten blev som 
oftest tinglyst på ejendommen. 

På luftfotoet fra 1948-52 ses  
Hølundvej 1 nederst til højre.  
I baggrunden Hølundvej 2.  
Foto: Aalborg Luftfoto. 
Det kgl. Bibliotek. Hals Arkiv. 
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1918 
I 1918 solgte Anton Svendsen 
stedet, stadig matr. nr. 70ag og 
70ddd, til enken Ane Margrethe 
Christensen, født Nielsen, fra 
Gandrup. Hun var enke efter 
Peder Christensen (Glad),  
der døde i 1917 i Knorheden 
(Vester Hassing sogn). 

Ved folketællingen i 1940 
boede Ane Margrethe Christen-
sen i huset sammen med sin 
søn Anton Peter Christensen og 
sin datter Johanne Christensen. 
Ane Margrethe Christensen 
døde i 1945 og blev begravet 
ved siden af sin mand på Øster 
Hassing kirkegård.  

 
1945 
Efter Ane Margrethe Christen-
sens død overtog sønnen Anton 
Peter Christensen (Peter Glad) 
huset på Hølundvej 1. Til huset 
hørte en stor grund med mange 
frugttræer. 

Peter Glad var kloak- og 
dræningsmester. Han boede 
sammen med søsteren Johanne 
(Hanne), der var døv. Begge sø-
skende forblev ugifte hele 
deres liv.  

Peter Glad var meget intelli- 
gent, så skolebørnene i Øster 

Hassing opsøgte ham ind imel-
lem for at få hjælp til lekti-
erne. Han kom hvert år lige op 
til jul over i Brugsen for at få 
sine skjorter med på renseriet; 
men han var altid for sent på 
den, hvorfor Ester fra Brugsen 
selv vaskede og strøg skjor-
terne, således at de var klar til 
jul. 

Johanne Christensen døde i 
1960 og Peter Kristensen Glad i 
1977. Begge søskende er begra-
vet på Øster Hassing kirkegård. 

 
1978 
Efter Peter Glads død overtog 
arvingerne adkomsten 2) til  
stedet på Hølundvej 1, og de 
solgte til Jens Erik Sørensen, 
der samtidig fik tillagt matr. nr. 
70bn.  

I 1981 blev matr. nr. 70ddd 
lagt ind under matr. nr. 70ag, 
så stedet består i dag (februar 
2019) af matr. 70ag på 860 m2, 
og matr. 70bn på 926 m2.  

Umiddelbart efter købet re-
staurerede Jens Erik Sørensen 
hele huset, så der i dag kun er 
soklen og ydervæggene tilbage 
fra det gamle hus. 

Jens Erik Sørensen, der er 
født 1953 på Nørregaard  

(Hølundvej 35), er gift med 
Helle Johanne, født Hansen, 
der er født 1962 i Gandrup. 

Parret har sønnen Morten 
(1984) og datteren Stina (1987). 

Jens Erik Sørensen blev ud-
lært som smed hos smeden i 
Langholt, og kom senere til at 
arbejde som smed på Aalborg 
Portland, indtil han gik på ef-
terløn. Hustruen Helle var først 
dagplejemor for byens børn og 
kom senere til at arbejde i 
Gandrup SFO.  

Parret havde mange forskel-
lige dyr, bl.a. kaniner og kalku-
nen, samt en hest der gik i 
haven. En dag, Jens Erik Søren-
sen var ude og køre en tur med 
hestevognen, gik det for 
stærkt, og han kørte ind i bus-
skuret i Øster Hassing.  

 1) 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 adkomst -
dokument. Dette kan være en  
skifteretsattest eller et skøde. 
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Hølundvej 1 
fotograferet 
fra havesiden i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv.


