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Hølundvej 72, Hølund Mejeri 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 8e

Syd begrænses af Ulstedvejen, 
mod hvilken den skal have 36 
Alen Facade, mod Vest af 
Skjellet til Gaardens Hølunds 
Ejendom; Øst- og Nordgrænsen 
bliver en ret Linie fra Sydgræn-
sens østlige Endepunkt til et 
Punkt paa Vestgrænsen, saa 
der ved denne Linie fra Hoved-
ejendommen afskæres 2 – to – 
Skpr. Land, hvilket Areal Par-
cellen, der saaledes faar Form 
af en Trekant, netop skal inde-
holde”.  

Det nævnes endvidere i kø-
bekontrakten, at parcellen al-
lerede er overtaget af køberen, 
at købesummen på 200 kr. be-
tales ved skødets udstedelse, 
at køberen uden yderligere ve-
derlag har ret til at anlægge 
”en lukket Spildevandsledning 
over Hovedejendommen Matr. 
No 16 til det nærmeste Punkt, 
Kjøberen maatte finde pas-
sende til dennes udløb”, og at 
køberen betaler samtlige udgif-
ter til parcellens udstykning. 
Måske har køberen svært ved 
at skaffe den fornødne kapital 
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til selv at starte et mejeri op, 
faktum er i hvert fald at ”Meje-
riejer Laurits Nielsen af Melholt 
transporterer og endelig over-
drager til D.Hrr. Direktør  
P. Nørregaard af Hellerup og 
Mejeriejer Aug. Faarvang af 
Horsens alle mig efter foran-
staaende Kontrakt tilkommen- 
de Rettigheder”. Herefter bli-
ver købekontrakten, inklusive 
transporten, tinglæst 1) den 20. 
december 1901. 

Selve skødet, som i overens-
stemmelse med ovennævnte 
transport, udstedes til ”Direk-
tør P. Nørgaard Hellerup og Me-
jeriejer Aug. Faarvang af 

1901/1902 
Den 29. april 1901 underskrives 
en købekontrakt, hvor ”Lars 
Jørgen Jensen af Fruerhuset”, 
nutidens Langtvedvej 113, sæl-
ger en parcel til ”Mejeriejer 
Laurits A. Nielsen af Melholt”. 
Det drejer sig om en parcel, 
som udstykkes fra ”Matr No 16 
af Ø. Hassing Sogns nordøstlige 
Del ... hvilken Parcel er belig-
gende saaledes, at den mod 
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Hølund Mejeri, 
Hølundvej 72 
fotograferet 
i 1946.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13164.

Matrikelkortet 
1866-1909 med 

matriklerne 8e, 
16b og 16d, der  

senere samles 
under 8e. 
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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 Tinglysnings -
loven af 1926 tinglæst, når det var 
oplæst i retten i et offentligt rets-
møde.



Horsens” underskrives den 24. 
februar 1902 af ”Boelsmand 2) 
Lars Jørgen Jensen af Fruerhu-
set ... m f P 3)”. Af skødet 
fremgår, at parcellen har fået 
matr. nr. 16b, og at den har et 
hartkorn 4) på 1¼ album. 

Af hæftelserne fremgår, at 
direktør Nørregaards vigtigste 
bidrag er at stille kapital til rå-
dighed til opstartsudgifterne. 
Den 14. marts 1902 tinglæses 
et pantebrev hvoraf det frem-
går, at ”A. Faarvang og P. Nør -
regaard, der i Forening ejer 
Hølund Mejeri i Ø. Hassing Sogn 
tilstaar herved, at vi i Forening 
er skyldige til Hr. Direktør P. 
Nørregaard af Hellerup for kon-
tant Laan ydet til Mejeriets 
Drift den Sum 15000 Kr., siger 
Femten Tusinde Kroner”. Sik-
kerheden for dette lån er selve 
mejeriet ”med paastaaende 
Bygninger af enhver Art med 
mur og sømfast Tilbehør, der-
under Kakkelovne, Komfur og 
indmurede Kedler, samtlige Ma-
skiner og alt Inventarium, der 
henhører til Mejeriet”. Det 
fremgår heraf, at såvel mejeri 
som beboelse nu er bygget. 
Sikkerheden er dog ”næstefter 
et Skadesløsbrev 5) paa 2000 
Kr.”.  

Kort efter, den 11. april 1902, 
tinglæses nævnte skadesløs-
brev. Heri stilles sikkerhed, på 

indtil 2.000 kr., for mejeriets 
leverandører af mælk. Med le-
verandørerne ”forstaaes samt-
lige de Personer, som til enhver 
Tid har underskrevet den under 
Oktbr. f. A. [forrige år] med os 
oprettede Leverandørkontrakt 
angaaende Mælk til nævnte 
Mejeri”. Dette må jo betyde, 
at Hølund Mejeri har været i 
drift siden oktober 1901, og 
man taler rent faktisk om leve-
randører til Hølund Mejeri. 

 
1903 
Ved skøde af 1. juli 1903, ting-
læst 24. juli, overtager en 
stribe private lodsejere Hølund 
Mejeri. I dette sælger de hidti-
dige ejere P. Nørregaard og 
Aug. Faarvang ”den os tilhø-
rende Ejendom Mejeriet ”Hø-
lund” Matr No 16b af Ø. 
Hassing Sogns nordøstlige Del 
... med derpaa opførte Bygnin-
ger ... alle i Mejeriet værende 
og dertil hørende Maskiner, 
Driftsinventarium, Rørledninger 
etc. Dampkjedel” til de 11 
lodsejere ”Forpagter J. Jensen 
Skadhauge, Hølund, Gaard-
ejerne Otto Eriksen Ø. Nejsig, 
Lars Christensen Langtved, Chr. 
Pedersen V Neisig, Jens Olesen, 
Abildholt, Jens Melgaard Egen, 
Lars Jørgen Jensen, Fruerlund, 
Jens Nielsen Poulstrup, Niels 
Larsen, Ø. Neisig, Jens Jensen,  Side 2 af 4
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Hølund Mejeri, 
Hølundvej 72 
fotograferet 
i 1948-52 
Billedet er taget 
efter Langtved-
vej er ført nord 
om mejeriet.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15302. 

 
2) En boelsmand eller bolsmand er 
en ejer af et bolsted, som er en 
landejendom, der i størrelse befin-
der sig mellem et husmandssted og 
en gård. Et bolsted er omkring 1 
tønde hartkorn.   
3) ”m f P”  betyder med ført pen, 
dvs. at Lars Jørgen Jensen ikke 
kunne skrive. Måske kunne han hel-
ler ikke læses, men dette var for så 
vidt ligegyldigt, da skødet var ble-
vet oplæst, før Lars Jørgen Jensen 
– med ført hånd – underskrev dette.  
4) 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 betaling foregik som byttehandel 
med konkrete varer var det nød-
vendigt med et fælles værdimål. 
Man besluttede sig til at sammen-
ligne alle varer med værdien af det 
såkaldte "hårde korn" eller hart-
korn. Hartkorn måltes i tønder 
(ikke at forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper  
= 32 fjerdingkar = 96 album.  
Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord til 1903, 
men vedbliver mange år derefter  
at blive indskrevet i skøder som an-
givelse af jordens bonitet.   
5) Et skadesløsbrev prettes, når 
man har løbende gæld til en kredi-
tor. Med et skadesløsbrev stilles 
sikkerhed for, at vedkommende kan 
få sine penge igen. At din gæld er 
løbende betyder, at den endnu ikke 
er fastlagt, men hele tiden kan 
stige. Derfor bruges skadesløsbreve 
til at dække gæld fra fleksible lån 
som kassekredit. Det er et krav for 
at tinglyse et skadesløsbrev, at der 
er angivet et maksimumbeløb for 
gældsforholdet.
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Rottrup og Niels Rasmussen, 
Langtved”. Købesummen er 
22.000 kr. Hermed har leveran-
dørerne til Hølund Mejeri over-
taget dette.  

Ved folketællingen i 1906 er 
Jens Jensen Tang mejeriforpag-
ter på Hølund Mejeri. Han bor 
der med hustru, 4 børn, 2 me-
jerielever og en mejerist. 

Noget tyder på, at Jens Jen-
sen Tang har været forpagter 
af Hølund Mejeri fra dets op-
start, for ved folketællingen i 
1911 angives han at have taget 
bopæl i sognet i 1901. Her 10 
år senere bor på mejeriet for-
uden mejeriforpagteren, den-
nes hustru og 4 børn, en lærer- 
inde, en mejerist og 4 som ”tje-
ner”, en kvinde og 3 mænd. 

1912 
Snart ophører Jens Jensens 
Tangs forpagtning, for den 1. 
november 1912 tiltræder  
Johannes Jensen Schytte som 
bestyrer ved Hølund Mejeri. 

Ved skøde af 27. april 1914, 
tinglæst 19. juni 1914, sælger 
gårdejer Jens Melgaard af Egen 
(Hølundvej 83) parcellen matr. 
nr. 8e til ”Interessentskabet 
Andelsmejeriet Hølund”. 

Mejeribestyrer Johannes 
Schytte og hustruen Kristine, 
født Hjorth, får sønnen Hen-
ning Hjorth Schytte i 1914, dat-
teren Karen Marie Schytte i 
1915, datteren Gudrun Kirsten 
Schytte i 1916, sønnen Frode 
Hjorth Schytte i 1918, datteren 
Bodil Margrethe Jensen Schytte 

i 1919, sønnen Hans Hjorth 
Jensen Schytte i 1920 og søn-
nen og efternøleren Niels Jør-
gen Hjorth Schytte i 1929, alle 
børnene er født på Hølund  
Mejeri. I 1933 ændres børnenes 
efternavn til Skytte efter kon-
gelig bevilling. 

Ved folketællingen i 1916 bor 
mejeribestyrerparret på Hølund 
Mejeri med de 2 ældste børn, 
en tjenestepige og en mejeri- 
elev.  

Ved folketællingen i 1921 bor 
mejeribestyrerparret på Hø-
lund Mejeri med de 5 ældste 
børn og 2 stk. tyende af hvert 
sit køn.  

Ved folketællingen i 1925 bor 
mejeribestyrerparret på Hølund 
Mejeri med de 6 ældste børn, 

Hølund Mejeri, 
Hølundvej 72 
fotograferet 

fra øst i 1959.  
Foto: 

Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 

Hals Arkiv, B14440.
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Hølundvej 72 
fotograferet 

i 1990. 
Produktionen på 

mejeriet  
ophørte i 1968. 

Foto: 
Ariel Luftfoto, 

Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15303. 



en husassistent og en under- 
mejerist.  

Ved folketællingen i 1930 bor 
mejeribestyrerparret på Hø-
lund Mejeri med alle deres 7 
børn.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
kun 5 af børnene hjemme og 
nu er der igen kommet ansatte, 
nemlig en mejerimedhjælper 
og 3 mejerielever. 

 
1943 
I realregistret, som er et indeks 
til skøde- og panteprotokollen, 
står under bemærkninger: 
”23/2 1943 Tilladelse til off. 
Indkaldelse til Ejendomsdom 
for Andelsmejeriet Hølund”. 
Indtil nu har de 11 lodsejere, 
der står nævnt i skødet 1903, 
reelt haft adkomsten 6) til  
Hølund Mejeri, men sådant har 
det nok ikke været i praksis. 
Nu får man rettet op på for-
malia, for ved ejendomsdom, 
tinglyst 27. oktober 1943, over-
går adkomsten til ”Andels -
mejeriet Hølund”. 
 
1945 
Ved skøde tinglyst 4. maj 1945 
overtager mejeribestyrer  
Johannes Schytte mejeriet, 
hvormed Hølund Mejeri bliver 
et privatejet og privatdrevet 

mejeri. I 1946 tilkøber han 
matr. nr. 16d. 

Kristine Schytte dør i 1962 
(på Hølund Mejeri) og Johannes 
Schytte 1975, og begge begra-
ves på Øster Hassing kirkegård, 
men forinden var mejeriet  
blevet afhændet til næste  
generation.  

 
1961 
Ved skøde tinglyst 14. juni 
1961 overtages Hølund Mejeri 
af sønnen Frode Hjort Skytte. 
Han havde i 1957 erhvervet  
naboejendommen på Hølundvej 
70, hvor han boede og blev  
boende. 

Hans lillebror, Niels Jørgen 
Skytte, der også er mejerist og 
arbejder på Hølund Mejeri, og 
hustruen Agnethe bor i en pe-
riode i annekset til mejeriet. 

Driften af Hølund Mejeri 
stopper i 1968. 

 
1974 
I 1974 lægges matr. nr. 16b og 
16d ind under matr. nr. 8e. 

Sidst i 1970’erne bor Per  
Andresen og Annette Jørgensen 
til leje i annekset. Parret har 
på dette tidspunkt et afsyrings-
firma. 

Poul Skytte (søn af ejeren 
Frode Skytte) bor på stedet i 

perioden 1975-1978. Ifølge vej-
viseren bor Anette Nielsen på 
stedet i perioden 1981-1992, 
Peter Bjerring (søn af ejeren 
Frode Skytte), som tidligere 
hed Skytte, i perioden 1985 til 
efter 2000 og Joanna Bjerring 
fra 1996 til efter 2000. 

Annelise Skytte dør i 2001 og 
Frode H. Skytte i 2002, begge 
begraves på Øster Hassing kirke -
gård. 

 
2002 
Den 20. august 2002 overgår 
adkomsten til det forhen- 
værende Hølund Mejeri til boet 
efter Frode Skytte. 
 
2006 
Den 6. april 2006 overgår ejer-
skabet til stedet på Hølundvej 
72 til Bjarni Krististison og 
Omar Haraldsson med en halv-
part til hver. I dag er stedet 
lejet ud. 

Stedet består i dag (maj 
2020) af matr. nr. 8e og et 
jordtilliggende på 3.842 m2.
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Stuehuset til 
det nedlagte  
mejeri på  
Hølundvej 72, 
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto: Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15304.

 
6) Adkomst bruges i betydningen 
”besiddelse af en rettighed til 
noget”.  
Et dokument, som fastslår en ad-
komst, fx et skøde på en fast ejen-
dom, kaldes et adkomstdokument.  

Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 325, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk


