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Hølundvej 10 
Øster Hassing By matrikel 70e

Thomsen fra Hals. Huset var da 
flyttet, for med gadelodderne 
følger ”den derpaa af mig op-
førte Bygning”. 

Jens Iver Thomsen dør i 
1859, men først i 1861 sælger 
hans enke, Marie Nielsdatter, 
stedet til Svend Nielsen. 

 
1865-1866 
I december 1865, tinglæst  
januar 1866, sælger Svend  
Nielsen hus og gadelodder til 
Ole Pedersen. 

Ole Pedersen flytter ind i 
huset sammen med hustruen 
Johanne Andersen. Hun dør i 
januar 1890, og ved folketæl-
lingen i 1890 bor enkemanden 
Ole Pedersen alene i huset 
sammen med en husbestyrer-
inde. Ved nævnte folketælling 
har Ole Pedersen i øvrigt fået 
tilnavnet Brønd.  Han fik ikke 
selv børn, men tilnavnet gik  
videre til hans senere stedsøn. 
I april 1890 gifter den 54-årige 
Ole Pedersen sig nemlig igen,  Side 1 af 3 
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denne gang med den 42-årige 
Maren Nielsdatter, som kom ind 
i ægteskabet med den 8-årige 
søn Niels Nielsen. Kort efter 
brylluppet skriver parret testa-
mente. 

Ole Pedersen dør i 1897, men 
vi skal frem til 1901 før enken 
Maren Pedersen, født Nielsen, 
får adkomsten 4) til stedet ved 
fremvisning af testamentet i 
tinglysningsretten. 

I 1853 sælger selvejergård-
mand Peter Carstens i Øster 
Hassing de ”ved Udskiftningen 1) 
af Østerhassing Byes Gadejord 2) 
tillagte Gadelodder beliggende 
i bemeldte By, hvilke Lodder 
under Matr. No 70e ere ansatte 
for samlet Hartkorn 3) 2 Fdk  
2 Alb.” til sin søn Peter Jeroni-
mus (Hjeronimus) Carstens. 
Dette betyder, at Hølundvej 10 
allerede i 1853 var stykket ud 
til en selvstændig enhed med 
matr. nr. 70e. Med i handlen 
fulgte også et ”Huus bestaa -
ende af 10 Fag Bindingsværk”, 
som hidtil havde været beboet 
af sønnen. Dette hus stod dog 
en grund, som faderen be-
holdte, men sønnen fik en frist 
på knap 4 år til at overflytte 
huset til den købte matrikel. 
 
1956 
I 1856 sælger Peter Hjeronimus 
Carstens, nu bosiddende i Bol-
leskov i Dronninglund sogn, de 
2 gadelodder til Jens Iver 

Hals 
Arkiv

Matrikelkortet 
over Øster  
Hassing by  
1862-1892. • 

viser 
matr.nr. 70e, 
Hølundvej 10, 
på i alt 14.810 
kvadratalen.  
Foto: Hals Arkiv.

 
1) Udskiftningen betegner omfor-
delingen af landbrugsjorden under 
Landboreformerne fra 1700 til 
1850. Landbrugsejendomme flyt-
tede mange steder fra landsbyerne 
ud på de nye marker. Udskiftningen 
hang nøje sammen med ændringen 
fra fællesdrift til bøndernes ansvar 
for dyrkningen af deres egen jord. 
Mange steder skete udskiftningen 
ved en blokudskiftning, hvor hver 
gård fik et så firkantet areal som 
muligt. 
 
2) Gadejord - Begrebet gadejord 
dækker over de fællesarealer - en 
landsbygade, et gadekær, en fæl-
lesvanding, eller en sand-, ler- 
eller kalkgrav – der lå tilbage efter 
udskiftningen. I matriklen blev 
disse arealer betegnet med ordet 
”fælles”. Arealerne kan samlet be-
tegnes som ”fællesjorde”. Gade-
jord er altså udyrket fællesjord 
foran gårdene, og de 2 nævnte  
gadelodder må være udstykket fra 
denne fællesjord.    
 
3) Hartkorn betød "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 det nødvendigt med et fælles 
værdimål. Man besluttede sig til at 
sammenligne alle varer med vær-
dien af det såkaldte "hårde korn" 
eller hartkorn. Hartkorn måltes i 
tønder (ikke at forveksle med  
tønder land). 1 tønde = 8 skæpper  
= 32 fjerdingkar = 96 album. 
 
4) 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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Maren Pedersen er enke i 31 
år. Hun bliver boende i huset 
på Hølundvej 10, indtil hun dør 
i 1928. Også hendes søn Niels 
Nielsen bor i huset, hvor han 
stifter familie.  

 
1928 
Efter moderen død overtager 
Niels Nielsen, kaldet Niels 
Brønd, adkomsten til stedet på 

Hals Arkiv

Hølundvej 10 ved fremvisning 
af skifteretsattest på tinglys-
ningskontoret. 

Niels Nielsen var i december 
1900 blevet gift med Dorthe 
Marie Larsen. Med sig ind i æg-
teskabet havde hun datteren 
Emma Jensine Larsen (1899). 
Sammen fik parret børnene Ole 
(1901), Martin (1902), Johanne 
(1905), Maren (1907), Dagmar 

(1908) og Søren (1914). Sidst-
nævnte fik mellemnavnet Brønd. 

Ved folketællingen i 1930 bor 
foruden ægteparret kun søn-
nerne Martin og Søren hjemme. 
Familien kaldes nu Brønd.  
Desuden bor barnebarnet  
Gudrun (1927), datter af  
Johanne Nielsen, på stedet.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
ægteparret, sønnen Søren og 
barnebarnet Gudrun på stedet. 

Niels Nielsen Brønd dør i 
1950, men enken Dorthea 
Marie Nielsen, født Larsen,  
bliver i første omgang boende i 
huset. Hun dør i 1957 på ”De 
gamles Hjem” i Ulsted. 

 
1953 
I 1953 overtager Dorthea Marie 
Nielsen (Brønd) adkomsten til 
stedet på Hølundvej 10 ved 
fremvisning af skifteretsattest, 
og hun sælger samtidig stedet 
til sønnen Søren Otto Brønd  
Nielsen. 

Søren Brønd (1914-1983) blev 
gift med Anna Marie Nielsen 
(1914-1998), hvis forældre 
først havde haft Hølundvej 50 
og som senere flyttede til  
Hølundvej 6. 

Hølundvej 10  
omkring 1920. 
Fra venstre ses 
Marie Nielsen, 
Marie Nielsens 
mor, Søren  
Nielsen Brønd 
(1914-1983), 
Niels Nielsen 
med hund og 
Dagmar. 
Foto:  
Hals Arkiv, B10590. 

Luftfoto af Hølundvej 10 fra 1959.  
Foto: Sylvest Jensen, Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13125. 
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Søren var rotte- og muldvarpe - 
fænger og nærmest en slags 
altmuligmand. Anna Brønd 
gjorde rent på skolen og pas-
sede frysehuset. Parret havde 
en stor grund, så hun solgte 
også jordbær fra hjemmet. 

Søren Brønd døde i 1983, 
hvorefter enken, Anna Marie 
Niels Brønd overtager adkom-
sten ved fremvisning af skifte-
retsattest. Hun dør i 1998.  

Begge er begravet på Øster 
Hassing kirkegård.  

 

1999-2011 
I 1999 overtager Christian og 
Helle Pedersen stedet på Hø-
lundvej 10. 

I 2006 overtager Louise Skov 
Pedersen og Rene Rasmussen 
stedet. 

I 2011 bliver der holdt 
tvangsauktion over stedet. 

 
2013 
I 2013 overtager Jette Larsen og 
Erling Bo Larsen den 2.924 m2 
store grund på Hølundvej 10 

ved auktionsskøde 5). De river 
det gamle hus ned i 2014 og 
bygger nyt hus på grunden. 
Dette står helt færdig i 2018.  

Parret havde forinden da 
boet i en årrække på Hølund-
vej 15, som de solgte i 2017. 
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Hals Arkiv

Hølundvej 10 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12568.

Det gamle hus 
på Hølundvej 10 
kort før nedriv-
ningen i 2014.  
Foto:   
Hals Arkiv, B10622. 

Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk

 
5) Et auktionsskøde, adskiller sig 
kun en lildt fra et almindeligt 
skøde, sagen er den, at et auk-
tionsskøde bruges under en tvangs-
auktion, eller en normal auktion, 
hvor en bolig sælges. Et auktions-
skøde, skal udstedes af fogedret-
ten. Typisk vil et auktionsskøde 
blive udstedt, når køber har op-
fyldt hans forpligtigelser, i forbin-
delse med auktionen.  

En købers forpligtigelser i forbin-
delse med en auktion, er ting som 
betaling af det angivet beløb, der 
var på buddet, og derudover opfyl-
der alle auktionsvilkårene. Alt i alt, 
er et auktionsskøde, egentlig blot 
et helt almindeligt skøde, der  
beviser hvem der ejer boligen.  
Auktionsskøde, er blot med til at 
vise at ejendommen er købt på 
auktion. Det eneste tilfælde man 
får brug for et auktionsskøde, er 
altså hvis man køber bolig på en 
auktion, og ikke ved en normal 
handel.


