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Hølundvej 34 
Øster Hassing By, matrikel 70eee

mandsbrug, og den forhenvæ-
rende gadelod er nu bebygget. 

 
1897-1941  
I 1897 sælger husejer Niels Chr. 
Pedersen (Overgaard) sin ”til-
hørende Huseiendom” til gård-
ejer Søren Markussen. 

Sidstnævnte flytter nu ind i 
huset på Hølundvej 34 sammen 
med hustruen Ane Johanne 
Markussen, født Jensen, hvor 
parret er at finde ved folketæl-
lingerne i 1901, 1906 og 1911.  

Søren Markussen dør i 1911, 
men enken bliver boende i 
huset et årstid endnu. 

Først i 1912 får enken, Ane 
Johanne Markussen, adkomst 4) 
til stedet ved forevisning af ud-
skrift fra skifteretten. Samtidig 
sælger hun stedet til sin sønne-
søn Søren Markussen af Gand-
rup. 

I 1923 sælger Søren Markus-
sen, der er maler, stedet til Chr. 
Markussen fra Øster Hassing. 

Der er nu intet som tyder på, 
at de 2 sidstnævnte ejere no-
gensinde har boet i huset. De 
er nemlig ikke at finde i Øster 
Hassing ved folketællingerne 
1916, 1921 og 1930.   Side 1 af 2 

•

Fortsættes næste side

Og ved folketællingen i 1940 
findes Christian Peter Olsen og 
hustruen Mary Olsen på matrik-
len 70eee (Hølundvej 34) sam-
men med børnene Peter 
Christian (1928), Christine 
Ester (1932), Rigmor (1933) og 
Helga (1936). De 3 første børn 
er født i Hals, mens Helga er 
født i Øster Hassing. 

I 1941 overtager Søren M.  
Pedersen stedet på Hølundvej 34. 
 

I 1867 sælger Lars Pedersen af 
Lille Starbæk i Holtet sin ejen-
dom til sønnen Peder Larsen. 
Ejendommen består på dette 
tidspunkt af 5 parceller, hvoraf 
den ene parcel betegnes som  

”den denne Parcel [Matr no 
62 i Gandrup By Østerhassing 
Sogn] ved Udskiftningen 1) af 
Østerhassing Gade tillagte Ga-
delod 2) Matr. No 70eee af Hart-
korn 3) ¼ Alb”. 

I 1876 sælger Peder Larsen af 
Holtet hele sin ejendom til 
Peter Sørensen fra Øster  
Hassing, ”forhen af Lundborg”. 

I 1883 deles ejendommen op. 
Peter Sørensen sælger nemlig 
til Anders Olesen af Øster Has-
sing ”den mig ifølge Skjøde 
thinglæst 14 Januar 1876 tilhø-
rende Gadelod i Østerhassing 
By og Sogn Matr: N: 70eee af 
Hartkorn ¼ Alb:”. Hermed bli-
ver Hølundvej 34 en selvstæn-
dig enhed. 

I 1890 sælger husmand  
Anders Olesen samme ejendom 
til Niels Chr. Pedersen (Over -
gaard), ”tilligemed sammes Avl 
og Afgrøde samt Bygningens 
mur- og nagelfaste ting”. Der 
er nu tale om et decideret hus-
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Jens Jacob og 
Astrid Marie 
Jensen købte 
Hølundvej 34 i 
1944. 
Fra venstre ses 
deres datter 
Nancy Jensen, 
svigersønnen 
Johan Klemme 
og deres ældste 
datter, Asta. 
Ved døren står 
Astrid Jensen 
med barnebarnet 
Jytte på armen 
og Jens Jacob 
Jensen. Foto fra 
1944-1945.  
Foto:  
Hals Arkiv, B9671.

 
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/gadelod - begrebet 
gadejord dækker over de fælles-
arealer - en landsbygade, et gade-
kær, en fællesvanding, eller en 
sand-, ler- eller kalkgrav – der lå 
tilbage efter udskiftningen. I ma-
triklen blev disse arealer betegnet 
med ordet ”fælles”. Arealerne kan 
samlet betegnes som ”fællesjord”.  

Gadejord er altså udyrket fælles-
jord foran gårdene, og det nævnte 
gadelod må være udstykket fra 
den ne fællesjord.    
 
3) Hartkorn betyder egentlig 
"hårdt korn", altså brødkorn, men 
tidligere var tønde hartkorn en 
enhed for værdien af landbrugsjord 
(en kombination af jordens areal 
og ydeevne). I den lange periode, 
hvor al betaling foregik som bytte-
handel med konkrete varer var det 
nødvendigt med et fælles værdi-
mål.  

Man besluttede sig til at sam-
menligne alle varer med værdien 
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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1944 
I 1944 overtager Jens Jacob 
Jensen stedet på Hølundvej 34. 
Han er gift med Astrid Marie 
Jensen, og parret får 4 døtre.  

Asta Kathrine Jensen (1921), 
Agna Marie Jensen (1926) og 
Nancy Gunhild Jensen (1931), 
alle 3 født i Ulsted. Den sidste 
datter hedder Nanny.  

Astrid er som de fleste øvrige 
mødre på den tid hjemmegå-
ende husmor, mens Jens Jacob 
er daglejer i Molehaven (Hou-
vej 232). 

Astrid Marie Jensen dør i 
1959 og Jens Jacob Jensen i 
1969, begge begraves på Øster 
Hassing kirkegård. 

 

Hals Arkiv

1970 
I 1970 overtager datteren Agna 
Marie Jensen stedet ved skøde 
fra skifteretten i Nørresundby. 
Hun var i 1946 blevet gift med 
Jens Jensen, og parret får bør-
nene Jens Jacob, Doris, Anny 
og Arne.  

Agna er hjemmegående hus-
mor, mens Jens Jensen har ar-
bejdet ved forskellige murer- 
og entreprenørfirmaer. 

 
2013 
I 2013 køber Birthe Christensen 
stedet på Hølundvej 34.  

Matr. nr. 70eee består i skri-
vende stund (marts 2019) af et 
areal på 290 m2. 
 

Hølundvej 34, Øster Hassing By 
matrikel 70bm 
Ifølge de offentlige tilgænge-
lige registre består Hølundvej 
34 i dag af 2 matrikelnumre 
med hver sin ejer, matr. nr. 
70eee som er beskrevet oven-
for, og matr. nr. 70bm som er 
en parcel på 41 m2.  

Sidstnævnte matrikel er i 
1950 stykket fra matr. nr. 70x, 
som på dette tidspunkt hørte 
under ejendommen Mellemha-
ven (Hølundvej 36a), og som 
var ejet af Jørgen Nielsen.  

Da Jørgen Nielsen i 1970 sæl-
ger sin ejendom er denne ma-
trikel ikke en del af handlen, 
og Jørgen Nielsen står stadig 
som ejer af denne matrikel, 
som tilsyneladende er belig-
gende på Hølundvej 34.

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

Hølundvej 34 
fotograferet 
i 1959.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13136.

Hølundvej 34 
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B14893.

På matrikelkortet 1904 - 1961 ses 
matrikel 70eee og til nederst til 
højre den lille trekantede matrikel 
70bm, som i 1950 blev udstykket 
fra matrikel 70x.


