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Hølundvej 16 
Øster Hassing By matrikel 70al - Giliam-huset

den nye parcel. Dette ved vi 
fra det skøde, som Jens  
Christian Pedersen udfærdigede 
i 1868, hvor han solgte stedet 
til Ole Pedersen. Sidstnævnte, 
som allerede havde etableret 
sig på matr. 70e (Hølundvej 
10), købte formentlig stedet 
for at få mere jord at lægge til 
landbrugsdriften, så huset har 
sandsynligvis været lejet ud de 
første mange år.  
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•

Fortsættes næste side

1892 
I 1892 sælger Ole Pedersen 
huset til Anders Larsen, idet 
han stykker parcellen 70al fra 
grunden på Hølundvej 18, og 
det er på denne udstykning, at 
det omtalte hus ligger. Hermed 
bliver Hølundvej 16 en selv-
stændig enhed. 

Anders Larsen, der er nevø 
til sælgeren Ole Pedersen, var 
samme år blevet gift med 
Marie Kirstine Larsen.  

Ved folketællingen i 1901 bor 
parret på stedet sammen med 
børnene Lars Peter Larsen og 
Ane Margrethe Larsen samt 
Karen Marie Pedersdatter, som 
er en slægtning.  

Efter salget af huset på  
Hølundvej 16 flytter Anders 
Larsen (Brønd) ind i huset på 
Houvej 267. Tilnavnet Brønd 
kommer af, at Anders Larsens 
mor Margrethe Pedersdatter, 
søster til forrige ejer Ole  
Pedersen, kommer fra gården 
”Brønden” ved Vester Hassing. 

I 1904 sælger Anders Larsen 
(Brønd) Hølundvej 16 til Jens 
Laurits Nielsen, der var slagter. 

Huset på Hølundvej 16 angives 
i de offentlige registre at være 
opført i 1857. Helt så gammel 
er det nok ikke, men det er 
tæt på. 
 
1860 
I 1860 udstykkede Jens  
Christian Pedersen en parcel 
fra hans jorder, og denne par-
cel får matr. nr. 70hhh (Hølund-
vej 18). Han bebyggede også 
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1904-1961 viser  
matrikel 70al, 
Hølundvej 16, 

der blev ud-
stykket fra 

70hhh i 1892.  

Hølundvej 16, 
også kaldet  
Giliam-huset, 
fotograferet i 
1920’erne.  
Foto:  
Hals Arkiv, B13330.
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1913 
I 1913 sælger Jens Laurits  
Nielsen stedet til Chr. Larsen 
”af Hølund”. Med i handlen  
følger ”Kakkelovn, Komfur og 
indmuret Kedel, ind og ned-
lagte Ledninger, Hegn og Plant-
ning, samt tilstedeværende 
Gødning”. 

Christen Larsen (1863-1949) 
blev i 1888 gift med Maren 
Cathrine Thomsen (1867-1953). 
Parret kan ses bo i huset på 
Hølundvej 16 frem til senest 
tilgængelige folke tælling i 1940.  

Han blev kaldt Kren Giliam 
og hun blev kaldt Trine. Begge 
er begravet på Øster Hassing 
kirkegård, og på hans gravsten 
står ”Kresten Larsen (Giliam)”. 

 

Hals Arkiv

19xx 
På grund af et hul i de tilgæn-
gelige digitaliserede ejendoms-
oplysninger er de næstkom- 
 mende oplysninger baseret på 
hukommelsen og derfor usikre. 

Næstkommende ejer, for-
mentlig fra 1953, er Kristian 
Andersen, som ejede gården 
Sønderkær (Holtetvej 53) i  
perioden 1927-1970. Han og 
hustruen Anna boede derfor 
ikke selv i huset, som var lejet 
ud. Det vides, at Ellen og Poul 
Pedersen sad til leje i huset. 

I slutningen af 1950’erne 
overtog Keld Jacobsen stedet. 
Han er søn af Otto Jacobsen, 
der ejede stedet på Houvej 286 
i perioden 1959-1984.  

Keld Jacobsen var snedker, 
og arbejdede hos snedker -
mester Alfred Jensen i Gandrup. 
Hustruen Grethe var oldfrue på 
forskellige hoteller. 
 
1977 
I 1977 overtages stedet af de 
nuværende (marts 2019) ejere 
med ¾ anpart til Preben Han-
sen og ¼ anpart til Lene Juuls-
gaard Thomsen.  

Preben er blikkenslager, 
mens Lene er pædagoguddan-
net og bl.a. har været børne-
haveleder i Gandrup.  

Stedet angaves tidligere at 
have et hartkorn 1) på ¾ album. 
Hartkorn, som var det officielle 
grundlag for jordvurdering i 
Danmark og dermed for de på 
ejendomme hvilende skatter, 
udgik som beskatningsgrundlag 
i 1903. 

Øverst fra venstre 
Hølundvej 16 og 

14, derunder 
Hølundvej 10, 

som blev  
nedrevet i 2014. 

Nederst ses 
Hølundvej 8. 
Luftfoto fra 

sidste halvdel af 
1940’erne.  

Foto: Hals Arkiv. 

 
1) 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.

Hølundvej 16 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12567.
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