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Hølundvej 71, Egebakken 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 8g

matr. nr. 8 ”under Østerhassing 
Sogns nordøstlige Del” med et 
hartkorn 1) på 6 tønder, 2 skæp-
per, 3 fjerdingkar og 1½ album. 
Denne parcel udstykkes nu af 
de to herrer og bliver til 12 
mindre parceller. 

I 1914 sælger Gotfred Frede-
riksen og Jørgen Nielsen 5 par-
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celler til ”D’Hrr. Proprietærer 
Anders Chr. Pedersen til Vester-
neisig og Simon Peter Jensen til 
Poulstrup i Forening”. Blandt 
disse parceller er matr. nr. 8g 
og matr. nr. 22i.  
 

 1913 køber ”D’Hrr. Proprietær 
Gotfred Frederiksen, Kroen 
Hjallerup, og Jørgen Nielsen til 
Nørre Raunstrup” i lige fælles-
skab ejendommen Hølund. 
Denne ejendom, som i dag er 
delvis nedrevet, ligger på nuti-
dens Nejsigvej 1. Den største 
parcel under ejendommen er 

Hals 
Arkiv

Egebakken, 
Hølundvej 70 
fotograferet 
i 1948-52.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15176.

Matrikelkortet 
1866-1909 med 
matriklerne 22i 

og 8g, der  
senere samles 

under 8g. 
Den første  

bebyggelse er 
tegnet ind på 

kortet. 

Fortsættes næste side

 
1) 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 beta-
ling foregik som byttehandel med 
kon-krete varer var det nødvendigt 
med et fælles værdimål. Man be-
sluttede sig til at sammenligne 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 fjerding-
kar = 96 album.  

Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903, men vedbliver mange år der-
efter stadig at blive indskrevet i 
skøder som angivelse af jordens  
bonitet. 



1916 
Ved skøde af 16. juni 1916, 
tinglæst 2) 23. juni, sælger A. 
Chr. Pedersen og Simon P. Jen-
sen 3 parceller til Chr. Anton 
Christensen. Det drejer sig om 
matr. nr. 8g med et hartkorn på 
3 fjerdingkar og 2½ album, 
matr. nr. 17e med et hartkorn 
på 0 album og matr. nr. 22i 
med et hartkorn på 1 fjerding-
kar og ¼ album. Købesummen 
er 4.716,39 kr. Som nævnt er 
matr. nr. 8g en udstykning fra 
Hølund, mens matr. nr. 17e er 
en udstykning fra Egen (Hø-
lundvej 83) og matr. nr. 22i er 
en udstykning fra Abildholt 
(Nejsigvej 16). 

Herefter bebygger Chr. Anton 
Christensen den nye parcel og 
er ophavsmand til et nyt hus-
mandsbrug. Ved folketællingen 
i 1916 bor han med hustru og 3 
børn på et sted, som kaldes 
”Fyltvedhus”. Ved folketællin-
gen i 1921 bor han formentlig i 

huset på Hølundvej 71, nu med 
hustru og 5 børn. 

 
1923 
Ved skøde af 14. august 1923, 
tinglæst 24. august, sælger 
Chr. Anton Christensen sin 
ejendom til naboen mod nord, 
”Gaardejer Jens Melgaard 
Egen”. Salget omfatter ”Byg-
ninger, grund- mur- og nagelfa-
ste Ting, derunder Kakkelovne, 
Komfur og indmuret Kedel, 
hele Besætning, derunder 
ogsaa 30 Høns og nogle Kyllin-
ger, Avlsredskaber og Maskiner, 
Avl og Afgrøde saavel i Hus som 
paa Mark, samt Gødning, og til-
føjes det udtrykkeligt, at Sæl-
geren kun har forbeholdt sit 
Indbo, Haandredskaber, 1 Høv-
lebænk og Mejeriredskaber”. 
Købesummen er 16.750 kr. 

Jens Melgaard havde i 1895 
erhvervet ejendommen Egen 
på nutidens Hølundvej 89, som 
han fortsatte med at drive og 

indtil videre bliver boende på. 
Derfor må formodes, at huset 
på Hølundvej 71 i første om-
gang er lejet ud. 

Måske har de 30 høns, der 
fulgte med i handlen, ikke no- 
get med sagen at gøre, men 
der bliver etableret et hønseri 
på ejendommen, hvorfra der 
bliver leveret æg til Øster Has-
sing Ægeksportforening.  

Desuden bliver der plantet 
en frugtplantage med æble-
træer.  
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2) 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 Tinglysnings -
loven af 1926 tinglæst, når det var 
oplæst i retten i et offentligt rets-
møde.

Fortsættes næste side

Frugtplantagen 
Egebakken på  
Hølundvej 71 
fotograferet fra 
syd i 1961. 
Gården Egen ses 
i lunden øverst i 
fotoet.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B11755.
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1938 
I 1938 afhænder Jens Melgaard 
sin ejendom Egen til sin ældste 
søn Peter Melgaard. Formentlig 
er han omkring dette tidspunkt 
flytte ind i huset på Hølundvej 
71.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
Jens Melgaard, hustruen Ane 
Kirstine Melgaard, datteren 
Maren og sønnen Marius i huset 
på matr. nr. 8g. Stedet har nu 
fået et navn, nemlig Egebak-
ken. Ved denne folketælling 
angives Jens Melgaard i øvrigt 
at have et hønseri og sammen 
med sønnen Marius at ernære 
sig som hønseriejer.  

1947 
Ved skøde tinglyst 22. april 1947 
overtager Marius Melgaard ejen- 
dommen efter sine forældre. 

Såvel forældrene som søste-
ren Maren Melgaard bliver dog 
boende på ejendommen. Mode-
ren Ane Kirstine Melgaard, født 
1867 på Knoldgaard, dør 1958 
på Egebakken, 90 år gammel. 
Faderen Jens Melgaard, født 
1870 på Starbæk, dør 1959 på 
Egebakken, 88 år gammel. 
Begge er bergravet på Øster 
Hassing kirkegård.  

Marius Melgaard har et lille 
udsalg, hvorfra han sælger 
æbler fra frugtplantagen. Også 

honning og juletræer hører til 
varelageret. 

 
1983 
Ved skøde tinglyst 10. novem-
ber 1983 overtager Peter Bast-
holm ejendommen Egebakken. 
Peter Bastholm er gift med Ma-
rius Melgaards niece, Hanne, 
datter af hans bror Peder Mel-
gaard. Han havde i 1971 over-
taget Egen efter sin svigerfar, 
og der bliver familien boende 
efter købet af Egebakken. 

Marius Melgaard og søsteren 
Maren Melgaard bliver ligeledes 
boende på Egebakken. 

Til venstre: 
Frugtplantagen 

Egebakken,  
Hølundvej 71. 

Til højre: 
Hølundvej 70; 
Fotograferet 

i 1990.  
Foto: 

Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 

Hals Arkiv, B13921.
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Stuehuset på 
Egebakken,  

Hølundvej 71, 
fotograferet 

i foråret 2019.  
Foto: Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15173.



Maren Melgaard, født 1896 
på Egen, dør 1996 på Egebak-
ken. Broderen Marius Melgaard 
bliver boende alene på Egebak-
ken et par år, men flytter så til 
Ulsted.  

Marius Melgaard, født 1906 
på Egen, dør 1999 i Ulsted. De 
begraves begge ved siden af 
forældrene på Øster Hassing 
kirkegård. 

Herefter bliver huset på Hø-
lundvej 71 lejet ud i en år-
række. 

Nu er det i øvrigt Hanne 
Bastholm, der sælger æbler fra 
Egebakkens frugtplantage. 

 

2018 
Den 1. august 2018 overtager 
Charlotte Mølgaard Løcke og 
Henrik Løcke ejendommen Ege-
bakken på Hølundvej 71. Char-
lotte er i øvrigt datter af 
Hanne og Peter Bastholm, de 
forrige ejere, og hun er der-
med 4. generation, der ejer 
stedet, men kun 3. generation, 
som bor på stedet, da hendes 
forældre aldrig har boet det. 

Charlotte Løcke lever op til 
stedets tradition og sælger 
æbler fra frugtplantagen, men 
i disse moderne tider fra et 
skur, og ikke som moderen og 
moderens onkel ved personlig 
betjening.  

Matrikelnumrene 17e og 22i 
er på et tidspunkt inddraget 
under matr. nr. 8g, så stedet 
består i dag (maj 2020) kun af 
matr. nr. 8g og et jordtillig-
gende på 114.391 m2, godt 20 
tønder land.
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Stuehuset på 
Egebakken,  
Hølundvej 71, 
fotograferet fra 
havesiden i 
foråret 2019.  
Foto: Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15174.


