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Hølundvej 18 
Øster Hassing By matrikel 70hhh

den 1848-1879, så udstyknin-
gen er sket fra en af disse 
gårde.  

Han bebyggede også den nye 
parcel. Huset lå dog på den del 
af parcellen, som senere blev 
stykket fra og udlagt som matr. 
nr. 70al (Hølundvej 16).  

Ovenstående ved vi fra det 
skøde, som Jens Christian Pe-
dersen udfærdigede i 1868, 
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•

Fortsættes næste side

hvor han solgte stedet til Ole 
Pedersen. Sidstnævnte havde 
få år før erhvervet matr. 70e 
(Hølundvej 10). Her boede han 
allerede, så købet må være for 
at få mere jord at lægge til 
landbrugsdriften, og huset blev 
formentlig lejet ud de første 
mange år. I 1892 sælger han 
huset, idet han stykker parcel-
len 70al (Hølundvej 16) fra, og 
det er på denne udstykning, at 
huset ligger. 

Jens Christian Pedersen udstyk-
kede i 1860 en parcel fra de 
ham ”tilhørende tvende Gaarde 
Matr No 7 og 19 i Østerhassing 
By og Sogn, og hvilken Parcel 
under Matr No 70hhh er skyld-
sat for Hartkorn 1) 1 Fdk 1¼ 
Alb”. Jens Christian Pedersen 
ejede Søndergård (Hedegårds-
vej 10) i perioden 1843-1863 og 
Nygaard (Houvej 332) i perio-
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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.
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1901 
Ole Pedersen dør i 1897, men 
vi skal frem til 1901 før enken 
Maren Pedersen, født Nielsen, 
får adkomsten 2) til stedet ved 
fremvisning af et testamente i 
tinglysningsretten. Samme år 
mageskifter 3) hun med Jens 
Kjeldsen (Vinther), således at 
han får matr. 70an, mens hun 
får matrikel 70ao. 

Maren Pedersen dør i 1928. 
Efter hendes død overtager 
sønnen Niels Nielsen, kaldet 
Niels Brønd, i 1928 adkomsten 
til stedet på Hølundvej 10 ved 
fremvisning af skifteretsattest.  

I 1939 skiller Niels Nielsen 
Brønd endnu en parcel fra ste-
det. Denne matrikuleres 70be 
(Hølundvej 14). Efter 2 udstyk-
ninger og et mageskifte har 
matr. nr. 70hhh nu et tilbage-
værende hartkorn på 1½ album. 

 
1939 
I 1939 sælger Niels Nielsen 
Brønd matr. nr. 70hhh til sogne-
foged Thomas Thomsen, som 
straks bebygger stedet, og som 
ved folketællingen i 1940 er at 

Hals Arkiv

finde i det nybyggede hus sam-
men med hustruen Johanne 
Thomsen. Sidstnævnte var i øv-
rigt datter af Marie Jensdatter, 
der blev gift med Anders Peter 
Pedersen, som ejede Hølundvej 
2 i perioden 1913-1945. 

Johanne og Thomas Thomsen 
var blevet gift i 1909. Parret 
fik døtrene Karoline (1910) og 
Marie, kaldet Mie (1913), men 
døtrene var for længst flyttet 
hjemmefra, da parret flyttede 
på Hølundvej 18. Thomas 
Thomsen havde i øvrigt ejet 
matr. 25a (Hølundvej 31) i pe-
rioden 1913-1939. 

Thomas Thomsen havde kal-
denavnet Kusk. 

Johanne Thomsen dør i 1964 
og Thomas Thomsen i 1967 
Begge bliver begravet på Øster 
Hassing kirkegård. 
 
1966 
I 1966 overtager Christian 
Thomsen stedet på Hølundvej 
18. Han stammer fra gården 
Overgaard i Vester Hassing. 
 
 

1976 
I 1976 overtager Knud Nielsen 
stedet. Han var i 1954 blevet 
gift med Meta Lis Pedersen. 
Parret har sammen børnene 
Poul, Jytte, Eva og Arne. 

Knud var fodermester på 
Egen (Hølundvej 83), mens Lis 
var hjemmehjælper. De boede 
tidligere i et fodermesterhus, 
som hørte til Egen.  

Dette fodermesterhus ned-
brændte efter lynnedslag i be-
gyndelsen af 1980’erne og blev 
aldrig genopbygget. I øvrigt 
brændte stuehuset på Poul-
strup (Houvej 244) samme dag. 

Lis Nielsen var som hjemme-
hjælper kommet hos Thomas 
Thomsen, der ejede Hølundvej 
18 i perioden 1939-1966, og 
det var disse besøg, som havde 
henledt familiens opmærksom-
hed på huset, og baggrunden 
for at de købte det. 

Knud Nielsen dør i 1992, men 
Lis bliver boende i huset i en 
del år endnu.   

 
2007 
I 2007 overtager den nuværen -
de (marts 2019) ejer, Christian 
Peter Jacobsen, stedet på  
Hølundvej 18.  

Christian er søn af Helle og 
Peter Jacobsen på Houvej 275. 
Christian Jacobsen er uddannet 
kloakmester.  

Trods flere udstykninger  
gennem tiden fra matriklen er 
denne stadig stor, på 1.758 m2. 

Hølundvej 18 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12566.

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

 
2) Adkomsten bruges i betydningen  
”besiddelse af en rettighed til 
noget”. Et dokument, som fastslår 
en adkomst, fx et skøde på en fast 
ejendom, kaldes et adkomstdoku-
ment. Dette kan være en skifte-
retsattest eller et skøde. 
 
3) Mageskifte er at bytte fast ejen-
dom eller dele heraf. Der vil ofte 
være tale om, at den ene part be-
taler et beløb til den anden part 
for en værdiforskel mellem de to 
ejendomme.


