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Hølundvej 27 
Øster Hassing By matrikel 58a

ejendommens jorder og byg-
ninger måtte køberen også 
overtage aftægtsforpligtel-
serne overfor Jens Jørgensen 
og hustru. Denne forpligtelse 
bliver ikke helt billig.  

Jens Jørgensen dør 28. januar 
1880, 72 år gammel. Hustruen 
Kirsten Larsdatter dør 2. sep-
tember 1897, som aftægtskone 
hos husmand Johannes Marti-
nus Larsen, 91 år gammel. 

Ejeren af Hølundvej 27,  
Johannes Martinus Larsen, dør 
den 27. april 1911, men vi skal 
frem til 1916 før enken,  
Johanne Margrethe Larsen, født 
Christensen, fik adkomsten til 
stedet ved fremvisning af  
skifteudskrift i tinglysnings -
retten. 
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I skøde af 18. december 1847, 
tinglæst den 8. marts 1850, 
sælger Niels Jensen fra Øster 
Hassing den ejendom, som han 
havde erhvervet i 1823. Det 
drejer sig om et i Øster Hassing 
by ”beliggende Huus med Byg-
ninger og Jorder, der ere af 
Hartkorn 1) gl. Matr 3 Skp 2 Alb 
og ny Matr 2) 2 Skp 1 Fdk ¾ 
Alb”. Køberen af stedet er Jens 
Jørgensen. 

I 1868 sælger Jens Jørgensen 
sin ejendom til Peder Martine 
Christensen. Vi får nu at vide, 
at ejendommen har matr. nr. 
58. Samtidig med skødet blev 
der tinglæst en kontrakt om  
aftægt 3) for Jens Jørgensen og 
hustruen Kirsten Larsdatter. 
Sådan en aftægtskontrakt 
kunne være ret så omfattende, 
og i dette tilfælde fylder den 
mere i skøde- og panteproto-
kollen end selve skødet.  

En aftægtskontrakt kunne 
også være en økonomisk be-
lastning for køberen og blev 
det formentlig også for Peder 
Martine Christensen.  

I 1876 overtager Johannes 
Martinus Larsen adkomsten 4) til 
ejendommen ved auktions-
skøde 5). Foruden at overtage 
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2) Matrikel - Danmark er blevet 
matrikuleret flere gange, således i 
1644 og 1688. De tidlige matrikler 
blev imidlertid ikke vedligeholdt 
med hensyn til forandringer i ejen-
domsforholdene, og efter udskift-
ningen i slutningen af 1700-tallet 
var der behov for udarbejdelsen af 
en ny matrikel, og det skete i 1844.  

Den omtalte ejendom havde før 
matriklen i 1844 et hartkorn på 3 
skæpper og 2 album, og efter  
matriklen i 1844 et hartkorn på  
2 skæpper, 1 fjerdingkar og ¾ album. 

Det var også med matriklen af 
1844, at vi fik de matrikelnumre, 
der bruges den dag i dag, men i 
dette skøde er matrikelnummeret 
ikke angivet; først i næstkom-
mende skøde oplyses, at handlen 
drejede sig om matr. nr. 58. 
 
3) Aftægt er betegnelsen for en af-
tale, 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 underhold 
blev oftest fastsat ved en aftægts-
kontrakt, som nærmere bestemte 
ydelsernes art: bolig og naturaly-
delser som fødevarer og brænde 
samt tidspunktet for levering. Af-
tægtskontrakten blev som oftest 
tinglyst på ejendommen.  
 
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. 
 
5) Et auktionsskøde, adskiller sig 
kun en lidt fra et almindeligt 
skøde, men bruges ved en tvangs-
auktion, eller en normal auktion. Et 
auktionsskøde udstedes af  
fogedretten. Typisk vil et auktions-
skøde blive udstedt, når køber har 
opfyldt hans forpligtigelser, i for-
bindelse med auktionen.  

En købers forpligtigelser ved en 
auktion, er betaling af det angivet 
beløb, der var på buddet, og der-
udover at opfylder alle auktions -
vilkårene. Et auktionsskøde beviser, 
som et helt almindeligt skøde, 
hvem der ejer boligen, og at ejen-
dommen er købt på auktion. 

 
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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 Der er hen ad vejen købt til 
ejendommen, så adkomsten 
vedrører på dette tidspunkt 
”M. N. 58a Hartkorn 2 Fdk.  
1½ Alb. 58b 1 Skp. 0 Fdk.  
0¼ Alb. 58c 2 Fdk. 2 Alb. [hart-
kornet for disse 3 matrikler 
svarer til 2 skæpper, 1 fjer-
dingkar og ¾ album, som er 
det oprindelige hartkorn for 
matr. nr. 58 før opdelingen] 
70vv 1½ Alb. 60c 1 Skp. 2 Fdk. 
1¼ Alb. 35c 1 Fdk. 1½ Alb.”.  

Hals Arkiv

1922 
I 1922 sælger enken Johanne 
Margrethe Larsen ejendommen 
til Jens Marthinus Pedersen. 
Samtidig kommer Johanne 
Margrethe Larsen på aftægt.  
I skødet står, at sælgeren ”for-
beholder mig for min Livstid 
Ret til Bolig i Huset og fornø-
den Fordel og Brug af Hus -
geraadsgenstande som hidtil og 
jeg Køberen forpligter mig til 
at give Sælgerinden hendes 

fulde Underhold samt Pleje og 
Pasning, saa længe hun lever”. 
Ejendommen består ved dette 
salg af matr. nr. 58a og 70vv. 

Ved folketællingerne i 1890 
og 1901 angaves Jens Marthinus 
Pedersen, der var født 1889 i 
Vester Hassing, i øvrigt at være 
plejebarn hos Johannes Marti-
nus Larsen og Johanne Marg-
rethe Larsen. 

Marthinus Pedersen, kaldet 
Tinus, i daglig tale maler-Tinus, 
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bor nu sammen med plejemo-
deren, indtil hendes død i 
1928, hvorefter han bor alene. 
Han var maler og forblev ung-
karl hele sit liv. 

 
1970 
I tingbogen står, at der den 20. 
februar 1970 er ”offentlig  
behandling som gælds -
fragåelsesbo 6)”. Jens Marthinus 
Pedersen er altså afgået ved 
døden. Skifteretten i Nørre-
sundby sælger under behand-

ling af boet stedet Hølundvej 27 
til Knud Sønderkær Andersen. 

Knud Sønderkær Andersen 
stammer fra gården Sønderkær 
(Holtetvej 53). Forinden købet 
af huset på Hølundvej 27 var 
han installatør i Holtet, på 
adressen Aalborgvej 224, hvor 
han havde etableret sig i 1952. 
Samme år havde han giftet sig 
med Ella Jensen, og parret 
havde fået børnene Kirsten, 
Anders (1954), Kristian (1956) 
og Henrik. 

Knud Sønderkær Andersen 
dør i 1980, men enken bliver i 
første omgang boende i huset. 

 
1988 
Først i 1988 får Knud Sønder-
kær Andersens enke, Ella An-
dersen, adkomsten til stedet 
ved fremvisning af skifteretsat-
test på tinglysningskontoret.  

Hun sælger samtidig stedet 
til sønnen Henrik Sønderkær  
Andersen. Han er gift med Lisa, 
og parret har sønnerne Johan-
nes og Kasper, samt 2 børn 
mere hvis navne ikke huskes.  
 
 

1998 
I 1998 overtager de nuværende 
ejere, Bjarne Urup og Malene 
Flensted Urup, stedet på  
Hølundvej 27. Malene er desig-
ner hos Højer Møbler, og Bjarne 
er pilot i flyvevåbenet. Parret 
har børnene Mathias, Oliver og 
Anders. 

Ejendommen består i dag 
(marts 2019) kun af matr. nr. 
58a med et jordtilliggende på 
5.296 m2. 
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6) Gældsfragåelsesbo er et 
dødsbo, hvor arvingerne ikke på -
tager sig ansvar for afdødes gæld. 
Det var indtil 1.1.1997 en alminde-
lig skifteform, som indebar, at skif-
tet hovedsagelig fandt sted for at 
fyldestgøre afdødes kreditorer;  
såfremt blot en af arvingerne ikke 
ønskede at overtage gældsansva-
ret, blev afdødes bo behandlet som 
et offentligt gældsfragåelsesbo.  

Rådigheden over boets aktiver 
blev fra boets begyndelse udøvet af 
kreditorerne og skifteretten, der 
traf bestemmelse om realisationer 
mv. Først når alle kreditorer kunne 
anses for betalt, fik arvingerne  
beslutningsdygtighed på skifte -
samlinger, og evt. overskud i boet 
tilfaldt arvingerne til deling.


