
Huse i Øster Hassing Sogn  
Teksten er baseret på indsamlinger foretaget af en gruppe interesserede i 
Øster Hassings huse, bestående af Birthe Eriksen, Jens Winther Kjeldsen,  
Lotte Kock, Johanne og Kaj Pallisgaard og Jørgen T. Pedersen.  
Redigeret af Klem Thomsen og Asbjørn Thomsen. Februar 2021. 
 

Hølundvej 45 
Øster Hassing By, matrikel 9b

heller ikke her. Ifølge skødet er 
der nemlig kun en parcel, som 
handles i 1911. 

For at kunne betale sælgeren 
låner Jens Larsen Andersen 
Sanden 4.500 kr. i Husmands-
kreditforeningen. Panteobliga-
tionen tinglæses samme dag 
som skødet. Samtidig låner 
Jens Larsen Andersen Sanden 
2.000 kr. i Vester og Øster Has-
sing Sparekasse. Dette lån må 
være hjemtaget for at kunne 
bebygge parcellen, så huset er 
formentlig bygget i løbet af 
1911. I panteobligationen for 
dette lån, som tinglæses 22. 
december 1911, står bl.a. at 
lånet er med pant i låntagerens 
”tilhørende Ejendom, med der-
paa værende Bygninger, disses 
Assurancesum, for tiden 3500 
Kr. ... i Ejendommens Besæt-
ning bestaaende af 1 Hest,  
4 Køer, 0 Tyre, 1 Ungkvæg,  
0 Faar, 11 Svin”.  
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1911 
Med overtagelse fra 1. april 
1911, og ved skøde tinglæst 1) 
24. november samme år, sæl-
ger Jens Kjeldsen (Vinther) en 
udstykning på ”8 Td. Land fra 
nordre Ende af den mig tilhø-
rende Ejendom M.N. 15a Øster-
hassing og M.N. 9 Sognets 
nordøstlige Del saaledes at 
søndre Skel bliver parallel med 
nordre Grænse mod Hølund” til 
Jens Larsen Andersen Sanden. 
Købesummen, som er på 550 kr. 
pr. tønde land, bliver på 4.400 
kr. Den solgte parcel matrikule-
res ”i Ø. Hassing Sogn: M.N. 9b 
nordøstlige Del Hartkorn 2)  
3 Skp. 0 Fdk. 1¾ Alb. M.N. 15e 
Ø. Hassing By, Hartkorn 2 Skp. 
0 Fdk. 0¼ Alb”. 

Ifølge de offentlige registre 
er stuehuset på Hølundvej 45 
bygget i 1900, men disse oplys-
ninger er tit usikre ved ældre 
huse og passer sandsynligvis 

Hals 
Arkiv

Hølundvej 45 
fotograferet 
i 1990.  
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13906.

 
1) Tinglæst - I dag bliver et skøde 
udfærdiget af en advokat, under-
skrevet ved denne og senere ting-
lyst i retten. Dengang, hvor folk 
ikke nødvendigvis kunne læse og 
skrive, blev skødet ført ind i ting-
bogen af tingskriveren i retten, 
hvorefter det blev læst op og un-
derskrevet. Et dokument var før 
Tinglysningsloven af 1926 tinglæst, 
når det var oplæst i retten i et of-
fentligt retsmøde. 
 
2) Hartkorn betyder "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 at sam-
menligne alle varer med værdien 
af det "hårde korn" eller hartkorn. 
Hartkorn måltes i tønder (ikke at 
forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerding-
kar = 96 album. Hartkorn blev 
brugt som skattegrundlag på land-
brugsjord frem til 1903, men ved-
bliver mange år derefter stadig at 
blive indskrevet i skøder som angi-
velse af jordens bonitet.  
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1920 
Ved skøde af 26. marts 1920, 
tinglæst 9. april, sælger Jens 
Larsen Andersen Sanden sin 
ejendom ”til fhv. Vognmand 
Niels Chr. Larsen af Dybvad i 
Skæve Sogn”. Alt udbo medføl-
ger på nær ”7 Høns og 2 Tdr. 
Kartofler”, og så forbeholder 
sælgeren sig også ret til at 
medtage ”alle Stumper Træ-
værk, som er under 1½ Alen 
lange”. Desuden nævnes, at 
der er ”Andel i Roesaamaski- 
ne”. Købesummen er nu 18.450 
kr., så der må formodes, at 
ejendommen er forbedret gen-
nem de forløbne år. 

Ved folketællingerne i 1921 
og 1925 bor ægteparret Marie 
og Niels Chr. Larsen på stedet 
sammen med sønnen Niels 
Christian Marius Larsen og dat-
teren Minna Elfrida Larsen.  

Ved folketællingen i 1930 er 
det datteren Nanny Larsen, som 
bor hjemme ved forældrene. 

 
1938 
Den 5. maj 1938 tinglyses ad-
komsten til enken Marie Larsen 
ved skifteretsattest. Samme 
dag tinglæses salget til Otto 
Ottosen (Rugholm). Da han er 
født i Voersaa, Albæk sogn, er 

der sikkert tale om et andet 
Rugholm end det på Øster Has-
sing Vej 172.  

Ved folketællingen i 1940 
findes den ugifte husmand Otto 
Arnold Ottosen på stedet sam-
men med en ældre enke, som 
får ”aldersrente”.  

Senere bliver Otto Ottosen 
gift med Oskilda. Parret har 
sønnen Jens Erik. 

Oskilda Ottosen (1910-1976) 
og Otto Ottosen (1910-1995) er 
begge begravet på Øster  
Hassing kirkegård. 

 
19xx 
På grund af hul i de tilgænge-
lige digitaliserede ejendomsop-
lysninger kendes de næstkom- 
mende årstal for ejerskifter 
ikke nøjagtig, da disse er base-
ret på hukommelsen og andre 
kilder. 

Det menes, at næstkom-
mende ejer er Carl Sørensen, 
der er murer. 

Omkring 1977 overtager Bent 
Hansen stedet på Hølundvej 
45. Såvel Bent Hansen som hu-
struen Leni Hansen er lærere. 

 
1976 
Den 6. februar 1986 overtager 
Ole Toft Jensen stedet ved  

auktionsskøde 3). Stedet består 
nu kun af matr. nr. 9b.  

Ole Toft Jensen er ingeniør 
og hustruen Jane Jensen er  
social- og sundhedshjælper. 

Parret har børnene Ditte,  
Anders, Christian, Randi og 
Lars. 

 
2010 
Den 1. juni 2010 overtager Jes 
Henrik Georgsen og Elsebeth 
Møller Georgsen stedet på  
Hølundvej 45.  

Parret har datteren Janne og 
tvillingerne Jeppe og Josefine. 

Stedet består i dag (april 
2020) af matr. nr. 9b med et 
jordtilliggende på 3.046 m2.
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Hølundvej 36B 
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B14915.

 
2) Et auktionsskøde adskiller sig 
kun lidt fra et almindeligt skøde, 
og bruges ved en tvangsauktion, 
eller en normal auktion, hvor en 
bolig sælges. Et auktionsskøde, 
skal udstedes af fogedretten, og 
bliver udstedt, når køber har op-
fyldt hans forpligtigelser, i forbin-
delse med auktionen. En købers 
forpligtigelser i forbindelse med en 
auktion, er betaling af det beløb, 
der var på buddet, og derudover 
opfylder alle auktionsvilkårene.  

Et auktionsskøde et helt almin-
deligt skøde, der beviser at det er 
dig, der ejer boligen. Auktions -
skødet er blot med til at vise at du 
har købt ejendommen på auktion, 
og ikke via en normal handel.


