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Kirkevej 4 (Kapellanboligen) Matr. nr. 22i

Ved udskiftningen 1) i Vester Hassing år 
1800 lå matr. nr. 22 lige vest for kirken. 
Dette var tilsyneladende én af de gårde, 
der ved udskiftningen ikke blev flyttet 
uden for byen. 
 
1855-1856 – matr. 22 
Den 15. juni 1855 underskrives et skøde, 
hvor Aalborg Hospital 2) sælger gården 
med matr. nr. 22 i Vester Hassing til Marie 
Olesdatter. Hun var enke efter Peder 
Thomsen, der havde været fæster 3) på 
nævnte gård og som døde 1850. Efter 
hans død havde hun overtaget fæstet. Det 
var fornemme folk, der underskrev skødet 
på Aalborg Hospitals vegne, nemlig ”Chri-
stian Ludvig v. Stemann, Kammerherre, 
Stiftamtmand over Aalborg Stift og Amt-
mand over Aalborg Amt, Commandør af 
Dannebrog og Dannebrogsmand, og  
Severin Claudius Wiekens Bindesbøll,  
Biskop over Aalborg Stift, Commandør af 
Dannebrog”. 

Skødet indeholder foruden købesummen 
også en aftale om en årlig afgift i korn på 
2 tønder 4) byg pr. tønde hartkorn 5) af går-
dens jordtilliggende på 3 tønder 3 skæp-
per 1 fjerdingkar og ¾ album. Denne 
skulle dog ikke betales i korn, men i penge, 
bestemt efter kapiteltaksten 6). Afgiften 
blev tinglyst på ejendommen, som en 
hæftelse, og den fulgte med de handler 
og de udstykninger, som senere fandt sted 
af gården. Denne hæftelse blev først af-
lyst den 8. juni 1923. 

1)  
Udskiftningen betegner omfor -
delingen af landbrugsjorden 
under Landboreformerne fra 1700 
til 1850. Landbrugsejendomme 
flyttede mange steder fra lands-
byerne ud på de nye marker. Ud-
skiftningen hang nøje sammen 
med ændringen fra fællesdrift til 
bøndernes ansvar for dyrkningen 
af deres egen jord. Mange steder 
skete udskiftningen ved en blo-
kudskiftning, hvor hver gård fik et 
så firkantet areal som muligt. I 
Vester Hassing fandt udskiftnin-
gen sted i år 1800.

l
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Kort over Vester Hassing by 
ved udskiftningen i år 1800. 
Tallene er matrikelnumrene 

af 1844. Kortet er fra Kr. 
Værnfelts artikel “Bidrag til 

Kjær Herreds Historie. Steder 
og Navne i Vester-Hassing“ i 

Jyske Samlinger, 1937.
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3)  
Fæste er en livsvarig, og tit arvelig, forpagtning af 
jord, som der betales fæsteafgift for. Der blev ved 
fæstet udstedt et fæstebrev, som var den skriftlige 
kontrakt mellem ejeren og fæsteren. 
4) En tønde korn er et gammelt dansk rummål, som 
er lig med 144 potter, svarende til 139,121 liter 
korn.  En tønde korn opdeles i 8 skæpper a 4 fjer-
dingkar a 2 ottingkar. 
 
5)  
Hartkorn betyder egentlig "hårdt korn", altså brød-
korn, 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 konkrete varer var 
det nødvendigt med et fælles værdimål. Man beslut-
tede 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 fjerdingkar = 96 album. 
 
6)  
Kapitelstakst (eller kapiteltakst) er en årligt revide-
ret prissætning for landbrugsvarer – særligt korn. 
Den er en slags middelpris, der har tjent til at fast-
sætte værdien af de naturalieydelser, som skulle er-
lægges til kirken. Oprindeligt ansatte domkapitlerne 
kapitelstaksten – deraf navnet. Derefter ansattes 
den af stiftsøvrigheden og efter 1920 ved lov. Efter 
de omfattende kirkereformer i Danmark i begyndel-
sen af det 20. århundrede blev præstelønningerne 
lovreguleret, ensrettet og udbetalt i form af penge. 
Derfor har kapitelstaksten mistet sin praktiske be-
tydning.

2) 
Aalborg Hospital, mellem Adel-
gade, Klosterjordet, Bispensgade 
og Gravensgade, er opstået af det 
år 1431 grundlagte Helligånds -
kloster (Aalborg Kloster).  
Efter Reformationens indførelse 
omdannedes klosteret til et  
almindeligt hospital for fattige og 
syge, under styrelse af en forstan-
der. Aalborg Hospital havde ved 
udskiftningen år 1800 en hel del 
fæstegårde i Vester Hassing. 
Efterhånden afhændedes disse til 
selveje, indtil den sidste fæste-
gård i Vester Hassing, solgtes i  
januar 1880.



Matrikel 22d med et hartkorn på ½ album 
blev frasolgt i 1877.  

Matrikel 22e med et hartkorn på 5 
skæpper, 1 fjerdingkar og ¼ album blev 
frasolgt i 1884. Matrikel 22f med et hart-
korn på 5 skæpper, 1 fjerdingkar og 2¾ 
album blev frasolgt i 1877. Matrikel 22g 
med et hartkorn på 1 fjerdingkar og 1 
album blev frasolgt i 1877. Matr. nr. 22, 
der før udstykningen som tidligere nævnt 
havde et hartkorn på 3 tønder 3 skæpper 
1 fjerdingkar og ¾ album, og som efter 
den første udstykning kom til at hedde 
matr. nr. 22a, endte herefter med et hart-
korn på 1 tønder 0 skæpper 2 fjerdingkar 
og 0 album, dvs. at matriklen endte med 
at være mindre end en tredjedel af det 
oprindelige. 

 
1877 – matr. 22g 
Ved skøde af 5. november 1877, tinglæst 
9. november, overdrages matr. nr. 22g  
fra Hans Christian Frederiksen til Peder 
Martinus Nielsen. Denne matrikel, der  
betegnes som en parcel med bygninger, 
har som foran nævnt et hartkorn på 1 
fjerdingkar og 1 album. Med i handlen  
følger de 2 tidligere nævnte hæftelser 
ved skødet af 15. juni 1855, nemlig en 
årlig afgift til Aalborg Hospital samt fri 
husly til Mariane Thomsen. 

Peder Martinus Nielsen havde i øvrigt 
allerede i 1858 købt gården matr. nr. 42a 
af godsejer N. P. Ahlmann fra Langholt 
Hovedgård. Denne gård var noget større 
end den senere tilkøbte matr. nr. 22g og 
lå lige vest for denne parcel. 

Ved folketællingen i 1880 bor Peder 
Martinus Nielsen på et sted, der betegnes 
som en gård, sammen med sin hustru Ane 
Marie Jeppesdatter samt parrets 16-årige 
datter Maren Pedersen og 12-årige Niels 
Pedersen. Nok betegnes stedet som en 

Skødet indeholdt endnu en hæftelse, 
nemlig aftægt 7) til Niels og Mariane 
Thomsen, der skulle nyde fri husly på  
gården, så længe de levede. De var begge 
søskende til den forhenværende fæster, 
Peder Thomsen, og skødets hæftelse 
stammer oprindelig fra hans fæstebrev 
med Aalborg Hospital. Niels Thomsen 
døde som fattiglem i Vester Hassing Fat-
tighus i 1863, men hæftelsen blev først 
slettet i 1877.  For Mariane Thomsens 
vedkommende blev hæftelsen overført til 
matr. nr. 22g. Hun døde i 1883, var da 
under fattigforsørgelse, men hæftelsen 
blev først slettet i 1893.  

Den 9. december 1855 underskrives 
endnu et skøde, da enken Marie Olesdat-
ter overdrager samme ejendom til sin  
svigersøn, Hans Christian Frederiksen. 
Sidstnævnte var den 26. juni samme år 
blev gift med Maren Pedersdatter, datter 
af Marie Olesdatter. Skødet slutter med 
”Nørre Sundby 9 Decbr 1855. Marie Oles-
datter m. f. P.”. Mariane Olesdatter 
kunne altså ikke skrive, så skødet blev  
underskrevet af hende med ført pen. 

Foruden de ovennævnte 2 hæftelser 
kommer der nu en ny til, nemlig en  
aftægtskontrakt til Marie Olesdatter. 
Denne er indført som en selvstændig kon-
trakt i retsprotokollen og fylder en hel 
side i denne. Marie Olesdatter dør i 1882, 
og hæftelsen slettes 1883. 

Begge ovennævnte skøder samt 
aftægts kontrakten til Marie Olesdatter 
blev tinglæst 8) den 11. januar 1856. 

Hans Christian Frederiksen udstykkede 
og frasolgte 6 parceller fra matr. nr. 22 i 
perioden 1865 til 1884.  

Matrikel 22b med et hartkorn på 7 
skæpper og 2 album blev frasolgt i 1865. 
Matrikel 22c med et hartkorn på 2 fjer-
dingkar og ¼ album blev frasolgt i 1873.  Side 2 af 7

Matrikelkortet fra 1899 
med senere tilføjelser   
over Vester Hassing by  

viser at matrikel 22   
er blevet opdelt i  

matriklerne 22i og 22g.  
Matrikel 32e er stedet hvor 

byens første skolehus  
lå indtil 1816 og parcellen 

solgt i 1854. 
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7)  
Aftægt er betegnelsen for en  
aftale, 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 of-
test fastsat ved en aftægtskon-
trakt, som nærmere bestemte 
ydelsernes art: bolig og naturaly-
delser som fødevarer og brænde 
samt tidspunktet for levering. Af-
tægtskontrakten blev som oftest 
tinglyst på ejendommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)  
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  
underskrevet. Et dokument var 
før Tinglysningsloven af 1926 ting-
læst, når det var oplæst i retten i 
et offentlig retsmøde.
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hæftelse. Underskriften i skødet er som 
følger: ”V Hassing 27 Novbr 1892. Som 
Sælger Ane Merie Jeppesen m. f. P. Som 
Kjøber Maren Pedersen m. f. P.”(med ført 
Pen). Så hverken mor eller datter kunne 
skrive. 

Og hvad sker der med Ane Marie Jeppe-
sen, den tidligere ejer. Ja, hun dør så-
mænd dagen efter, at hun overdrager 
stedet til sin datter, nemlig den 28. no-
vember 1892. Så aftægtsforpligtelsen blev 
meget kort. 

Ved skøde af 29. november 1892, også 
en købskontrakt, overdrager Maren  
Pedersen stedet til sognefoged Niels Peter 
Nielsen. I skødet står bl.a.: ”Underskrevne 
Maren Pedersen, Vesterhassing, sælger og 
overdrager herved til Gaardejer og Sog-
nefoged N. P. Nielsen smsts den mig tilhø-
rende Ejendom i Vesterhassing By og Sogn 
Matr No 22g Hartk. 1 Fdk. 1 Alb. Glskat 
62 Øre og Matr No 42g smsts Hartk. 2 Alb 
Glskat 32 Øre, med derpaa værende Byg-
ninger disses mur- og nagelfaste Ting, 
herunder Kakkelovne, Comfur og indmu-
rede Kjedler eller Gryder. Handelen er 
indgaaet paa følgende Vilkaar:  

1. Huset paa Matr N 42g er bortlejet 
indtil 1 Maj 1893. Jeg forbeholder mig 
for Livstid fri Bolig i bemeldte Husbyg-
ning samt Brugen af den derved værende 
Have og Ret til at tage Vand i Brønden 
ved huset fra Matr. 22g ligeledes for  
Livstid. Dersom jeg fraflytter Huset i 
længere Tid end 8 Dage eller dersom jeg 
gjør Fremleje af samme eller nogen Del 
deraf, saa ophører de af mig reserverede 
Rettigheder strax. Vedligeholdelsen af 
Husbygningen paahviler mig.”. Og sidst i 
skødet står: ”Vesterhassing d. 29 Novbr. 
1892 Maren Pedersen m. f. P.”. 

Næste dokument er underskrevet den 
4. december 1892. Her skriver Maren  
Pedersen testamente med følgende ind-
hold: ”Underskrevne Ugifte Maren Peder-
sen af Vesterhassing bestemmer herved 
som min sidste Villie, at naar jeg ved 
Døden afgaar, da skal min Broder Forval-
ter Niels Pedersen, for Tiden paa Christi-
anssæde, være min eneste Arving og 
saaledes uden Skiftehold og Regulering 
have Ret til at overtage mit hele Bo, der 
er under 8000 K værd”. Testamentet er 
underskrevet ”med ført Pen” af Maren  
Pedersen og herefter underskrevet af 2 
vidner, som under ed bevidner, at testa-
mentet er oplæst for hende, og at hun 
har bekræftet, at det udtrykker hendes 
sidste vilje.  

Den 9. december 1892 tinglæses skødet 
af 27. november 1892. Dette skøde burde 
nu aldrig have været tinglæst, da sælge-

gård, men den er dog ikke stor nok til, at 
der er tjenestefolk på gården. Det er for-
modentlig matr. nr. 42a, som familien bor 
på. 

Peder Martinus Nielsen sælger i 1882 
matr. nr. 42a til Niels Peter Nielsen, men 
forinden stykker han matr. nr. 42g fra og 
sælger samme år denne parcel til sin dat-
ter Maren Pedersen. Parcellen har et hart-
korn på 2 album. 

Ved folketællingen i 1890 er Anne Marie 
Jeppesdatter blevet enke, da Peder Marti-
nus Nielsen døde i 1883. Foruden enken 
bor kun den nu 26-årige datter Maren i 
hjemmet. 

Vi skal dog hen til 1892, før enken Anne 
Marie Jeppesdatter får adkomsten 9) til 
stedet. Det fremgår af attesten fra skifte-
retten, som hun fremviste i retten, at hun 
sidder i uskiftet bo efter mandens død. 

  
1892-1893 – matr. 22g 
Slutningen af 1892 og begyndelsen af 1893 
er en begivenhedsrig tid, så hold nøje øje 
med datoerne. Datoer for indgåelse af af-
taler, dvs. underskrift af dokumenter,  
datoer for hændelser, dvs. dødsfald, og 
datoer for den offentlige registrering af 
rettigheder over fast ejendom, dvs. ting-
lysning. 

Ved skøde af 27. november 1892, der 
egent lig er en købskontrakt, overdrager 
Ane Marie Jeppesen sin ejendom, matr. 
nr. 22g, til datteren Maren Pedersen. 
Samtidig kom moderen på aftægt ved 
datteren, hvad der påføres stedet som en 
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Matrikelkort fra 1901 over 
Vester Hassing by.  
Matrikel 22 er nu opdelt i tre 
matrikler: 22i, 22k og 22g. 
Nord for matrikel 22i er 
oprettet matrikel 146, som 
rummede smedjen (Kirke-
vej 2), og øst for den  
matrikel 145 med jorde-
moderboligen. 
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9)  
Adkomst bruges i betydningen 
”besiddelse af en rettighed til 
noget”. Et dokument, som fast-
slår en adkomst, f.eks. et skøde 
på en fast ejendom, kaldes et  
adkomstdokument; i dette  
tilfælde er dokumentet en  
skifteretsattest.



1900 – matr. 22i opstår 
Ved skøde af 30. oktober 1899, tinglæst 
18. maj 1900, overdrager Niels Peter  
Nielsen stedet til Carl J. A. Ottosen.  
Købekontrakten fortæller følgende:  
”Underskrevne Gaardejer N. P. Nielsen, 
Hougaard, V Hassing, sælger og overdra-
ger herved til Kroejer Carl J. A. Ottosen, 
V Hassing de min Gaard endnu tilhørende 
Toftelodder Vest for V Hassing Kirke  
skyldsat under Matr N. 22g, 42d og 42g  
V Hassing”.  

I forbindelse med salget udstykkes 
matr. nr. 22g, og en ny parcel med matr. 
nr. 22i opstår. Denne parcel får et hart-
korn på ¾ album. 

Måske har den ny udstykkede parcel 
været for lille til at sælge, for senere bli-
ver der endnu engang udstykket jord fra 
matr. nr. 22g. Denne gang opstår matr. nr. 
22k med et hartkorn på ¼ album. 

Det er formodentlig kroejer Ottosen, 
der har bebygget grunden, da huset ifølge 
de offentlige registre er bygget i 1898. 

Formentlig har huset, da det blev  
kaldet kapellanboligen, været bolig for 
hjælpepræsten. Det har i så fald været 
lejet ud af kroejeren. 

Formodentlig er det dette hus ”præst 
Anders Peter Agersted” bor i ved folke-
tællingen i 1906. Stedet kaldes da ”Præ-
steboligen”. Tællingskommisærerne var 
før dette sted i jordemoder boligen, der 
lå lige ovenfor, og efter dette sted på Ve-
ster Hassing Kro (Krogaarden). Præsten 
boede i øvrigt alene i huset og var ugift. 

ren dør forinden tinglæsningen. I stedet 
skulle ejendommen matr. nr. 22g være 
overgået til boet efter Ane Marie Jeppe-
sen, og boet skulle først behandles i skif-
teretten. Men formodentlig vidste ting- 
lysningsretten intet om dødsfaldet, da 
skødet blev tinglæst. 

Den ugifte Maren Pedersen dør 21. juni 
1893. Hun blev 29 år.  

Den 18. august 1893 tinglæses skødet af 
29. november 1892. Samme dag fremviser 
Niels Pedersen testamentet af 4. decem-
ber 1892, hvorved han får adkomsten til 
stederne matr. nr. 22g og 42g. Nok er det 
Maren Pedersen, som er sælger, men juri-
disk er det broderen Niels Pedersen, der 
skøder stedet til næstkommende ejer af 
matr. nr. 22g, nemlig sognefogeden Niels 
Peter Nielsen. 

I forbindelse med denne tinglæsning er 
der i nævnte skøde indføjet: ”Den 21 Juni 
1893 døde Pige Maren Pedersen, 29 Aar, 
Datter af Gaardejer Peder Martin Nielsen 
og Hustru Ane Marie Jeppesen, Vesterhas-
sing, hvilket herved bevidnes. Vesterhassing 
Skole den 26 Juli 1893. M Vestergaard.”. 
Tinglysningsretten har formodentlig først 
nu fået kendskab til de 2 dødsfald. Og 
retten har ikke ment, der var grund til at 
lave noget om, da slutresultatet under 
alle omstændigheder ville blive det 
samme. I realregisteret, som er et slags 
indeks til skøde- og panteprotokollerne, 
har man ved aftægtshæftelsen af 27. no-
vember 1892 blot skrevet ”udgaar” og 
ikke som normalt en dato for sletningen 
af hæftelsen.  Side 4 af 7
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Forrest til venstre Kapellan-
boligen der er opført i 1898, 
og til højre for den smedens 

hus med smedjen.  
Længst til højre ses  
Jordmoderboligen.  

Billedet er taget fra det 
netop forhøjede kirketårn 

sidst i 1907 eller først i 1908. 
Foto: Hals Arkiv 
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Carl Jens Arenstorff Ottosen 
køber i 1879 Krogaarden i  
Vester Hassing.  

Sælgeren Jens Mortensen, 
ville dog sikre sig at gården 
og kroen forblev i slægtens 
eje, for i skødet står, at 
handlen er ”under forudsæt-
ning af at denne [køberen] 
tiltræder Ægteskab med min 
eneste Datter, Marie Kristien 
Jensen”.  

Da Magnus Kaasgaard solgte 
Krogaarden i 1994 havde den 
været i slægtens eje siden 
1835.  
Foto: Hals Arkiv 



1918 – matr. 22i 
Ved skøde af 20. september 1918, ting-
læst 27. september, sælger kroejer Carl 
J. A. Ottosen stedet på Kirkevej 4 til 
Peder Chr. Thomsen.  

Stedet har nu fået et navn, da der i 
skødet står: ”Underskrevne Carl. J. A.  
Ottosen har solgt og skøder herved som 
fuldkommen Ejendom til Peder Chr. 
Thomsen den ham solgte Ejendom Kap-
pellanboligen kaldet i Vesterhassing By og 
Sogn: M. N. 22i i Hartkorn 0¾ Alb. 22k ¾ 
Alb. Med Bygafgift, med grund- mur- og 
nagelfaste Ting, Hegn og Plantning”. 

De 2 matrikelnumre vedbliver at følges 
ad, indtil matr. nr. 22k i 1976 bliver ind-
draget under matr. nr. 22i. Så fra 1918 er 
Kirkevej 4 en selvstændig enhed. 

Ved folketællingen i 1921 bor ugifte 
Peder Chr. Thomsen på stedet, og samme 
sted bor ægteparret Marinus og Kristine 
Nielsen. Peder Chr. Thomsen er particu-
lier, dvs. han lever af sin formue. 

Ved folketællingen i 1925 bor der 3 hus-
stande på stedet. Peder Chr. Thomsen  
benævnes nu som rentier, dvs. han lever 
af formuen som 4 år tidligere. Endvidere 
bor Marinus og Katrine Kristine Nielsen 

der stadig, nu med deres 3 børn.  
Endvidere bor ægteparret Kristine og 
Niels Damgaard på stedet. 

 
1928-1929 
Ved skøde, tinglyst 23. marts 1928, over-
tager Johannes Jensen stedet på Kirkevej 
4. Han beholdt dog ikke stedet længe, for 
godt et år senere, tinglyst 16. august 1929 
overtages stedet af Jens Peter Thomsen. 

Også Jens Peter Thomsen har lejere. 
Han bor der tilsyneladende ikke selv, for 
ved folketællingen i 1930 bor ægteparret 
Erna og Marius Sachse og deres 3 børn i 
Kapellanboligen, ligesom Johannes  
Jensen, måske den forhenværende ejer, 
og Anton Marthinus Christensen ser ud til 
at bo der. 

Ved folketællingen i 1940 bor 2 familier 
på stedet, Elvine og Marinus Nielsen med 
deres 4 børn, samt Valborg og Niels Over-
gaard med deres 5 børn og en slægtning. 

Jens Peter Thomsen dør i 1942. Han bor 
på dette tidspunkt i Nørresundby. Vi skal 
dog frem til 1944, før Jens Peter Thom-
sens enke, Johanne Thomsen, overtager 
adkomsten ved skifteattest.   

 

Hals Arkiv
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Kapellanboligen fotograferet 
omkring 1940 af Sigurd  
Voerberg. 
Midt i billedet ses  
Vester Hassing Kro, der 
blev bygget i 1919-20.  
Længst til højre ligger  
Jordemoderboligen, der  
blev opført i 1818. 
Foto: Hals Arkiv 
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1944 
Den 23. marts 1944 sælger enken Johanne 
Thomsen stedet til fru Bertha Nielsen. 
Hun var gift med Morten Nielsen, der er 
født på gården Lille Havkrog i 1886, og  
familien tog senere navneforandring til 
Haukrogh. Parret får sønnen Lars  
Haukrogh i 1917.  

Bertha og Morten Haukrog flytter dog 
først ind i huset på Kirkevej 4 i 1952. 

Den 13. oktober 1972 overtager Morten 
Haukrogh adkomsten ved skifteretsattest. 
 
1975 
Den 11. marts 1975 er der noteret offent-
lig skiftebehandling, og kort efter, den 3. 
juni samme år overtager Lars Haukrogh 
stedet ved skøde. Han lavede en større 
ombygning af huset i 1976.  

Vi skal dog frem til 1981, før Lars Hau-
krogh efter pensionering og salg af hus i 
Charlottenlund flytter ind på Kirkevej 4.  

Lars Haukrogh havde søgt ind til politiet 
i 1943, og var så uheldig at blive taget af 
den tyske værnemagt den 19. september 
1944, hvorefter han blev interneret til 
koncentrationslejrene Neumgamme og 
Buchenwald. Efter dette ophold havde 
hans helbred havde taget varigt skade.  

Lars Haukrogh døde i 1996 efter flere 
års svagelighed. 
 
1996   
Den 4. juli 1996 overtager John Haukrogh 
adkomsten ved skifteretsattest, og han 
sælger samme dag til Henny Christensen. 
Hun gifter sig med Henning Elholm i år 
2000 og skifter ved sit giftermål navn til 
Henny Elholm.
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