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Hølundvej 7 
Øster Hassing By matrikel 30a m.fl.

som kom ind i ægteskabet med 
en 4-årig datter. Parret havde 2 
fællesbørn, inden de flyttede 
til Øster Hassing, og i Øster 
Hassing får de endnu et barn. 

Bodil Espensdatter dør i 
1844, og enkemanden Peder 
Christian Jensen, der efter 
dødsfaldet er alene med 3 børn 
og en steddatter, gifter sig 
samme år med pigen Johanne 
Rasmusdatter. Parret fik  
tilsyneladende ingen børn, men 
bruden var også 39 år ved  
vielsen.  

Johanne Rasmusdatter dør i 
1871. På dette tidspunkt er 
alle børnene flyttet hjemme-
fra, men alligevel vælger den 
70-årige Peder Christian Jensen 
at gifte sig igen året efter, i 
1872, denne gang med den 36-
årige Karen Margrethe Niels-
datter.  

Forløbet, og hans alder, 
taget i betragtning er det 
måske ikke så mærkeligt, at 
parret skriver testamente.  Side 1 af 3 

•

Fortsættes næste side

Dette blev der brug for i 1881, 
hvor Peder Christian Jensen dør. 

I 1881 får først enken Karen 
Margrethe Nielsdatter adkomst 3) 
til stedet ved frem vis ning af 
det nævnte testamente.  

1825 sælger selvejergårdmand 
Lars Simonsen i Øster Hassing 
et ”Waaningshus” 1) samt 2  
parceller til Jens Christensen 
fra Hals 

Efter Jens Christensens død 
sælger hans enke, Sophie  
Hedevig Larsdatter, i 1836 
huset og den mindste parcel til 
Lars Christian Andersen. For-
modentlig har hendes mand 
forinden sin død afhændet den 
største parcel. Ifølge skødet 
sælger hun det hende ”til- 
hørende Huus med tilliggende 
Mark Toft Parcell No 3 som er 
beliggende i Østerhassing Bye 
og Sogn, og er forhen udskiftet 
af Lars Juuls Gaards Jorder i 
Østerhassing, hvilken Parcel 
staar for Hartkorn 2) 1 Skp 2 Fdk 
2¾ Alb”. 

Allerede året efter, i 1837, 
sælger Lars Christian Andersen 
stedet til Peder Christian  
Jensen, der kom fra Ulsted. 
Sidstnævnte var i 1834 blevet 
gift med Bodil Espensdatter, 

Hals 
Arkiv

Matrikelkortet 
over Øster  
Hassing by  
1862-1892 viser 
i midten  
matrikel 30a, 
Hølundvej 7, på 
18.750 kvadrat-
alen.  
Foto: Hals Arkiv.

 
1) Waaningshus - et våningshus er 
et stuehus på en gård. 
 
2) 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. 
 
3) 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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I indførslen i skøde- og pante-
protokollen står, at der er tale 
om adkomst til ”en Parcel i 
Østerhassing By af gl: Hartkorn 
1 Skp 2 Fdk 2¾ Alb ...  M.N. 
30a 1 Skp 1 Fdk 2¾ Alb 4)”.  
Derforuden får enken adkomst 
til matr. nr. 70uu, som hendes 
afdøde mand må have tilkøbt, 
med et hartkorn på 1¼ album. 
Senere samme år får Thomas 
Nielsen, der har giftet sig med 
enken Karen Margrethe Niels-
datter adkomsten 5) til stedet 
ved fremvisning af vielsesattest. 

 
1910-1919 
I 1910 sælger Thomas Nielsen 
stedet på Hølundvej 7 til An-
ders Christian Thomsen. Der er 
nu tale om 5 matrikelnumre, 
dels 30a, som er hovedparcel-
len med det største hartkorn, 
og dels de 4 mindre matrikler 
38b, 62a, 70ff og 70uu. At der 
er tale om en mindre ejendom 
fremgår af skødet, hvori der 
står, at ”specielt bemærkes, at 
der skal afleveres til den Tid 
[ved overtagelsen 1. april 
1910] med Ejendommen  
1½ Td. Kartofler, ½ Td. Rug, 
1½ Td. Byg og 1 Td. Havre 
samt 1 Læs Tørv, hvorhos  
Køberen med Ejendommen faar 
den derved nuværende Ko”. 
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I 1912 sælger Anders  
Christian Thomsen stedet til 
Severin Hansen fra Hou. Der er 
stadig tale om de samme 6  
matrikelnumre, men besætnin-
gen er vokset og består nu af 
”2 Køer og 2 Svin”. Det gøres 
udtrykkeligt opmærksom på, 
”at der ikke medfølger Ilde-
brændsel eller Fjerkræ”. 

I 1915 sælger Severin Hansen 
(navnet i skødet er ”Marinus 
Severin Hansen”) ejendommen 
til Johannes Chr. Sachse.  
Johannes Sachse og hustruen 
Laurine havde børnene Tonny, 
Zetty og Edel. 

I 1919 sælger Johannes Chr. 
Sachse ejendommen til forhen-
værende gårdejer Peter Jensen 
fra Vester Hassing. 
 
1924 
Noget tyder på, at der herefter 
har været en ikke tinglyst han-
del. I næstkommende indførsel 
i skøde- og panteprotokollen 
vedrørende ejendommen på 
Hølundvej 7, den 1. august 
1924, står nemlig følgende: 
”Købekontrakt. Underskrevne 
Lars Peter Dahl, Østerhassing, 
sælger og afhænder herved til 
Marius Johannes Jacobsen, 
smst. den mig ifølge utinglæst 
Købekontrakt tilhørende Ejen-

Hølundvej 7  
fotograferet fra 
luften mellem 
1948 og 1952. 
Øverst til højre 
ses frysehuset 
ved Møllevej, nu 
Hølundvej.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Hals Arkiv. 
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4) M.N. - matrikel nummer - (Dan-
mark er blevet matrikuleret flere 
gange, således i 1644 og 1688. De 
tidlige matrikler blev imidlertid 
ikke vedligeholdt med hensyn til 
forandringer i ejendomsforholdene, 
og efter udskiftningen i slutningen 
af 1700-tallet var der behov for ud-
arbejdelsen af en ny matrikel, og 
det skete i 1844.  

Den omhandlede parcel havde 
før 1844 (indtil da identificeret 
som parcel nr. 3) et hartkorn på  
1 skæppe, 2 fjerdingkar og  
2¾ album, og efter matriklen i 
1844 (efter da identificeret ved 
matrikelnummer 30a) et hartkorn 
på 1 skæppe, 1 fjerdingkar og  
2¾ album. Man bør i øvrigt være 
opmærksom på, at hovedformålet 
med en matrikulering er at have et 
grundlag for skatteudskrivning. 
 
5) Kvindens stilling gennem  
tiderne som berettiget eller for-
pligtet kan udledes af den lov -
givning, som afspejler familiernes 
og slægternes forhold.  

De europæiske retssystemer har 
siden antikken fastholdt, at en  
hustru var underlagt mandens  
værgemål i økonomiske og proces-
suelle forhold. Enker var derimod 
ofte stillet meget lig mænd i for-
mueretlig henseende. Dette gjaldt 
også i Danmark.  

Ugifte kvinder opnåede allerede i 
1857 ligestilling med mænd ved -
rørende økonomisk råderet, arv og 
adgang til næringsudøvelse, mens 
en gift kvinde først i 1925 opnåede 
fuld ligestilling med sin ægtemand.  

Derfor kan ægtemanden Thomas 
Nielsen ved forevisning af vielses-
attesten overtage adkomsten til 
ejendommen.



dom skyldsat under Øster  
Hassing By og Sogn saaledes: 
Matr. Nr. 30a for Hartkorn 1 
Skp. 1 Fdk. 2¾ Alb. 38b 1 Fdk. 
¼ Alb. 62a 1 Fdk. 0 Alb. 70ff 
1¼ Alb. begge samlet Ejendom. 
Matr. Nr. 70uu 1¼ Alb. Hande-
len er indgaaet paa følgende 
Vilkaar: 1. Med Ejendommen 
følger til Køberen de derpaa 
staaende Bygninger med Til -
behør, hvorunder Komfur,  
Kakkelovne, Grubegryde, en 
Vogn, en Plov, 2 Harver, en 
Hakkelsemaskine, en Rense -
maskine, en Bør, 2 Grise,  
Ejendommens Avl, Afgrøde, 
Rodfrugter, Kartofler, dog at 
jeg fratager en Ager Kaal og en 
Ager Gulerødder.”.  

I det efterfølgende skøde er 
det dog Peter Jensen, som med 
henvisning til 2 købekontrakter, 

overdrager ejendommen til  
Marius Johannes Jacobsen. 

Marius Johannes Jakobsen 
var i 1923 blevet gift med  
Andrea Margrethe Kristine  
Nielsen. Parret fik Poul (1924), 
Jens Erik (1934) og Ole (1944).  

De havde høns, køer og grise 
på matriklen. Marius Jakobsen 
kørte mælk for Gandrup  
Mejeri, og han solgte mælk og 
smør til husstandene i Øster 
Hassing. Hustruen Margrethe 
havde et dårligt helbred og var 
meget sengeliggende; og  
specielt sønnen Ole tog sig 
meget af sin mor. Engang Ma-
rius Jakobsen skulle kalke, 
havde han ved en fejl fået 
kridt i stedet for kalk; resulta-
tet udeblev ikke, for ved næste 
regnvejrs blev det hele skyllet 
af, og huset måtte kalkes om. 

I 1952 stykkede Marius  
Jakobsen en parcel fra grun-
den. Denne nye parcel fik matr. 
nr. 30d og blev solgt til Marius 
Jensen. Samme år udgik de 
mindre matrikelnumre, 38b, 
62a, 70ff og 70uu, og blev lagt 
ind under matr. nr. 30a. 

Margrethe Jakobsen døde i 
januar 1959, og Marius Jakobsen 
døde i december 1988; begge 
er begravet på Øster Hassing 
kirkegård. 

 
1990 
I januar 1990 overtager  
arvingerne, Poul Jakobsen, 
Jens Erik Jakobsen og Ole  
Jakobsen, adkomsten til stedet 
på Hølundvej 7 ved skifterets-
attest. De sælger februar 
samme år stedet til Henrik 
Grynnerup. I 1992 køber Henrik 
Grynnerup matr. nr. 30d tilbage, 
og hermed blev den oprindelige 
grund igen samlet. 

Henrik Grynnerup og hans 
hustru Anne Marie har 3 døtre. 
I 1992 river de det gamle hus 
ned og bygger et nyt.   

 
2003 
I 2003 overtager Helle Pernille 
Jensen og Gert Bjerrum Jensen 
huset på Hølundvej 7, hvor de 
stadig (marts 2019) bor. Parret 
har 2 børn. Stedet består i dag 
af 2 matrikelnumre, matr. nr. 
30a på 1.682 m2 og matr. nr. 
30d på 533 m2.  
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Hølundvej 7 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12561.

I 1992 får Anne 
Marie og Henrik 
Grynnerup det 
gamle hus ned -
revet og bygget 
ny rødstens-villa  
på matriklen.  
Foto:   
Hals Arkiv, B2152. 

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


