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Hølundvej 46, Lerbakhus 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 11a

hvilken Parcel i den nye Ma-
tricul under No 11 er skyldsat 
for Hartkorn 1 Skp 3 Fdk ... til-
ligemed de derpaa af mig op-
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førte Bygninger” til Christen 
Mikkelsen, hvorom det nævnes 
at han allerede er ejer af den 
anden halvdel af parcellen.  

I 1853 sælger husmand Jens 
Christian Christensen ”den mig 
... tilhørende Halvdel af Par-
cellen No 3 af Høelunds Eien-
domme i Østerhassing Sogn, 
hvilken Parcel under Matr. No 
11 1) er anført for ... Hartkorn 2) 
1 Skp 3 Fdk tilligemed en paa 
Parcellen af mig opført Byg-
ning” til ungkarlen Christen 
Mikkelsen. Købesummen er 200 
rigsbankdaler.  

Christen Mikkelsen gifter sig 
med Ane Marie Hansdatter, og 
ved folketællingen i 1860 bor 
ægteparret i huset med et 
barn. 

Ved skøde af 14. december 
1869, tinglæst 3) 28. januar 
1870, sælger husmand Peder 
Christian Christensen ”den mig 
... tilhørende Halvdel af Par-
cellen Matr No 3 af Hølund, 

Hals 
Arkiv

På matrikelkort 
over Øster 
Hassing, Den 
Nordøstlige Del 
fra 1812-1862 er 
de nye matrikel-
numre fra 1844 
tilføjet med 
rødt. 
No 11 ses midt i 
udsnittet.  

 
1) Gamle og nye matrikler - Danmark er blevet matrikuleret flere gange, 
således i 1644 og 1688. De tidlige matrikler blev imidlertid ikke vedlige-
holdt med hensyn til forandringer i ejendomsforholdene, og efter udskift-
ningen i slutningen af 1700-tallet var der behov for udarbejdelsen af en ny 
matrikel, og det skete i 1844. Det var med matriklen af 1844, at vi fik de 
matrikelnumre, der bruges den dag i dag.  

Stedet har nu fået matr. nr. 11 i Øster Hassing Sogns nordøstlige Del.  
 
2) Hartkorn etyder 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 
byttehandel med konkrete varer var det nødvendigt med et fælles værdi-
mål. Man besluttede sig til at sammenligne alle varer med værdien af det 
såkaldte "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder (ikke at for-
veksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. 
Hartkorn blev brugt som skattegrundlag på landbrugsjord frem til 1903.  
 
3) Tinglæst - I dag bliver et skøde udfærdiget af en advokat, underskrevet 
ved denne og senere tinglyst i retten. Dengang, hvor folk ikke nødvendigvis 
kunne læse og skrive, blev skødet ført ind i tingbogen af tingskriveren i  
retten, hvorefter det blev læst op og underskrevet. Et dokument var før 
Tinglysningsloven af 1926 tinglæst, når det var oplæst i retten i et offent-
ligt retsmøde.
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Købesummen er 100 rigsdaler 
rigsmønt. Desuden skal købe-
ren have sælgeren og dennes 
hustru Karen Marie Sørensdat-
ter på aftægt 4). Aftægtsægte-
parret er i øvrigt Christen 
Mikkelsens forældre. At en af-
tægt kunne være en dyr af-
fære ses af, at denne i skødet 
kapitaliseres til 300 rigsdaler 
rigsmønt, 3 gange mere end 
købesummen. 

Ved folketællingen i 1870 bor 
ægteparret Christen Mikkelsen 
og Ane Marie Hansdatter på 
Øster Hassing Mark med 5 børn 
og aftægtsægteparret. Ved fol-
ketællingen i 1880 bor ægte-
parret også sammen med 5 
børn, mens aftægtsægteparret 
er borte. Ved folketællingen i 
1890 bor ægteparret på stedet 
sammen med deres yngste dat-
ter. Ved folketællingen i 1901 
bor ægteparret på stedet sam-
men med deres yngste datter 
og hendes 2 børn. Stedet kal-
des nu for Lerbakhus. 

 
1901 
I november 1901 sælger  
Christen Mikkelsen sin ejendom 
til sin ”Svigersøn Tømrer Niels 
Chr. Nielsen af Horsens”. Nu er 
det Christen Mikkelsen og Ane 
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Marie Hansdatter, som kommer 
på aftægt.  

Aftægten kapitaliseres som 
følger: ”6000 Stk Tørv aarlig, 
hjemmekørt m. v. 24 Kr x 5 = 
120 Kr. Fri Bolig og alle øvrige 
Ydelser undtagen Begravel-
serne 60 Kr x 5 = 300 Kr. 2 Be-
gravelser á 50 Kr = 100 Kr. Ialt 
520 Kr”. Forpligtelsen slettes i 
forbindelse med næste handel i 
1903. 

 
1903 
Ved mageskifteskøde 5) tinglæst 
6. februar 1903 overdrager 
tømreren Niels Chr. Nielsen sin 
ejendom til slagter Jens Laurits 
Nielsen. Herefter flytter tøm-
reren ind i et hus på Houvej 
295 (dette hus er nedrevet i 
dag). 
 
1904 
Heller ikke slagteren Jens Lau-
rits Nielsen beholder stedet ret 
længe, for allerede i 1904 sæl-
ger han til ”Forpagter Jens 
Jensen Skadhauge, Hølund”. 
Købesummen er 3.300 kr. Købe-
ren Jens Jensen Skadhauge har 
formentlig ikke selv boet i 
huset på Hølundvej 46. 
 
 

1907 
I 1907 sælger ”Proprietær Jens 
Jensen Skadhauge af Hølund” 
stedet til ”Indsidder 6) Vilhelm 
Sachse af Vesterhassing Hede”. 
Der er stadig tale om matr. nr. 
11 ”af Østerhassing Sogns nord-
østlige Del” med et hartkorn på 
1 skæppe og 3 fjerdingkar.  
Købesummen er 3.800 kr.  

Mon ikke køberen Vilhelm 
Sachse er flyttet ind i huset på 
Hølundvej 46. 

Hølundvej 46 
fotograferet 
i 1961. 
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B14452.

 
4) 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 fast-
sat ved en aftægtskontrakt, som 
nærmere bestemte ydelsernes art: 
bolig og naturalydelser som føde-
varer og brænde samt tidspunktet 
for levering. Aftægtskontrakten 
blev som oftest tinglyst på ejen-
dommen, således også i dette til-
fælde. 
 
5) Mageskifte er at bytte fast 
ejendom eller dele heraf. Der vil 
ofte være tale om, at den ene part 
betaler et beløb til den anden part 
for en værdiforskel mellem de to 
ejendomme.  
 
6) En indsidder er en person, der 
bor til leje i huset hos en gård-
mand eller en husmand.
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1910 
I 1910 sælger husejer Vilhelm 
Sachse stedet til ”Proprietær 
Niels Peter Nielsen af Gandrup-
gaard”. Købesummen er 3.850 
kr. Heller ikke Niels Peter Niel-
sen køber huset til egen bolig. 
Derimod flytter hans søn, døbt 
Niels Christian Nielsen, født 
1875 på gården Hougaard i  
Vester Hassing ind med sin  
familie. Indflytteren kalder sig 
dog ikke længere Nielsen, men 
derimod Hougaard efter sit 
barndomshjem.  

Familien, som kommer fra 
Varde, består ved indflytningen 
af Niels Christian Hougaard, 
hustruen Ane Marie Kristine 
Hougaard, datteren Irene Hou-
gaard (født 1907) og datteren 
Eva Hougaard (født 1909).  

I huset på Øster Hassing Mark 
fødes i 1910 datteren Oskilda 
Hougaard, i 1914 datteren Ane 
Margrethe Hougaard og i 1919 
sønnen Knud Engelbrecht Hou-
gaard. Ved sidstnævntes fødsel 
kaldes stedet igen for Lerbak-
hus.  

Ved folketællingerne i 1911, 
1916 og 1921 bor Marie og Niels 
Hougaard på stedet sammen 
med deres børn. Niels Hougaard 

angives at være henholdsvis 
husmand og landmand, og må 
derfor formodes at leve af 
landbruget. 

Ejeren, Niels Peter Nielsen, 
tilkøber i 1917 matr. nr. 12, så 
ejendommen bliver dobbelt så 
stor. 

Niels Hougaard dør i juli 
1921 på Øster Hassing Mark, og 
enken bliver boende i huset 
med børnene. Hun får dog en 
bestyrer til at passe landbrugs-
driften, nemlig Johannes Pe-
dersen. I 1925 føder Marie 
Hougaard yderligere en søn på 
Lerbakhus. Faderen er ikke 
nævnt i kirkebogen, men da 
sønnen døbes Hauge Hougaard 
Pedersen, er det jo nok besty-
reren. 

Ved folketællingen i 1925 bor 
Marie Hougaard med sine 6 
børn samt bestyreren Johannes 
Pedersen på stedet. Ved folke-
tællingen i 1930 bor kun 3 af 
børnene hjemme, men nu er 
der kommet et barnebarn til.  

 
1934 
Ejeren af stedet på Hølundvej 
46, Niels Peter Nielsen, dør den 
18. december 1933. Ved skifte-
retsattest overtager arvingerne 

adkomsten til stedet, tinglyst 
23. juni 1934.  

De sælger straks efter stedet 
til Marie Hougaard, som har 
boet i huset siden 1910. Denne 
handel tinglyses den 17. no-
vember 1934.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
sønnerne Knud og Hauge samt 
datteren Eva hjemme.  
Johannes Pedersen er stadig 
bestyrer. 

Marie Hougaard dør i 1969 og 
begraves ved siden af sin mand, 
Niels Hougaard, på Øster  
Hassing kirkegård. På dette 
tidspunkt bor hun i Gandrup, så 
ejendommen er solgt forinden. 

 
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 Per Christensen, 
gift med Lis. Parret har sønnen 
Jens. 

En senere ejer er Asta M.  
Nielsen. 
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Hølundvej 46 
fotograferet 
i 1990. 
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13908.
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Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 237, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk

fra, således at der kun er godt 
1 hektar jord tilbage. Efter 
disse ændringer får stedet på 
Hølundvej 46 matr. nr. 11a. 

Poul Erik Michaelsen er land-
brugsmedhjælper, mens hu-
struen Lissy gør rent for Hals 
Kommune. Parret har 3 sønner.  

 
2017 
Ved auktionsskøde 7) af 20. de-
cember 2017 overtager Henrik 
Holm stedet. 
 
2019 
Den 1. juni 2019 overtager 
Niels-Jørgen Tandal stedet på 
Hølundvej 46. Han havde alle-
rede erhvervet naboejendom-
men på Hølundvej 44 i 1994, så 
stedet på Hølundvej 46 er lejet 
ud.  

Stedet består i dag (april 
2020) af matr. nr. 11a og et 
jordtilliggende på 10.886 m2, 
knap 2 tønder land.

1971 
Ved skøde tinglyst 27. novem-
ber 1971 sælger Asta Molly Ni-
elsen stedet til Willy Wedfald 
Nielsen. Senere stryger fami-
lien efternavnet Nielsen og 
kommer til at hedde Wedfald. 
Ejedommen er på dette tids-
punkt på knap 6 hektar. 

Willy Wedfald og hustruen 
Bente får døtrene Hanne og 
Gitte. Parret driver et gartneri 
med bl.a. kål, porrer og selleri.  
 
1989 
Ved skøde tinglyst 19. maj 1989 
overtager Poul Erik Michaelsen 
stedet. Kort efter sker en del 
matrikulære ændringer. Først 
inddrages matr. nr. 12 under 
matr. nr. 11. Dernæst udskilles 
det meste af jorden og sælges 
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Hølundvej 46 
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto: 
Hals Arkiv, B14917.

Avlsbygningerne 
på Hølundvej 46 
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto: 
Hals Arkiv, B14916. 

  
7) Et auktionsskøde, adskiller sig 
kun en lidt fra et almindeligt 
skøde, og bruges under en tvangs-
auktion, eller en normal auktion, 
hvor en bolig sælges. Et auktions-
skøde udstedes af fogedretten og 
blive udstedt, når køber har op-
fyldt hans forpligtigelser, i forbin-
delse med auktionen. En købers 
forpligtigelser ved en auktion, er 
ting som betaling af det angivet 
beløb, der var på buddet, og der-
udover opfylder alle auktionsvilkå-
rene. Et auktionsskøde er blot et 
helt almindeligt skøde, der beviser 
at det er dig, der ejer boligen. Det 
er blot med til at vise at du har 
købt ejendommen på auktion. 


