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Hølundvej 17, Mellergaard 
Øster Hassing By matrikel 3am.fl.

I 1854 sælger ”Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæse-
net” stedet til ovennævnte 
Niels Poulsen for en købesum 
på 1.300 rigsdaler. Det nævnes 
i skødet, at gården hidtil har 
hørt ”under Østerhassing Kirkes 
Bøndergods”. Desuden nævnes, 
at handlen vedrører bygninger 
og jorder under matr. nr. 3 og 
70a i Øster Hassing by og matr. 
nr. 60 i Gandrup by. Hoved -
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•

Fortsættes næste side

matriklen matr. nr. 3, senere 
3a, havde på dette tidspunkt et 
hartkorn 2) på 2 tønder, 6 skæp-
per og 2 album.  

Som hjælp til financieringen 
måtte Niels Poulsen på låne-
markedet, og han lånte 150 
rigsdaler af hver af de 2 herrer, 
Christen Peter Christensen og 

I 1851 dør Christen Christensen 
Kudsk efter kortvarig sygdom. 
Han havde indtil da haft ejen-
dommen på Hølundvej 17 i 
fæste 1). Enken Mette Marie  
Pedersdatter fik ”allernaadigst” 
lov at beholde fæstet. Hun gif-
ter sig året efter med Niels 
Poulsen, vel den eneste mulig-
hed for en enke med 6 mindre-
årige børn, men som gårdfæster 
var hun nok også et godt parti. 

Hals 
Arkiv

Mellergaard på 
Hølundvej 17 
fotograferet i 
1946.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B12840. 

Den tidligere 
fæstegård under 

Øster Hassing 
Kirke blev  

tidligere også 
kaldet  

“Kuskgaard” 
- sandsynligvis 
efter Christen 

Christensen 
Kudsk. Foto fra 
begyndelsen af 

1900-tallet.  
Foto: Hals Arkiv. 

 
1) Fæste er en livsvarig, og tit ar-
velig, forpagtning af jord, som der 
betales fæsteafgift for. 
 
2) 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.
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Peder Martine Christensen, og 
80 rigsdaler af hver af de 4 da -
mer, Hedevig Marie Christens- 
datter, Ellen Christensdatter, 
Dorthe Christensdatter og  
Johanne Margrete Christens-
datter. Denne hæftelse blev af-
lyst i 1877. 

I 1879 sælger Niels Poulsen 
ejendommen til sin svigersøn 
Christen Thomsen, der året før 
havde giftet sig med Christine 
Caroline Nielsen. Samtidig kom- 
mer Niels Poulsen og hustru på 
aftægt 3) på stedet.  

Ejendom består på dette 
tidspunkt af 11 matrikelnumre, 
8 i Øster Hassing, 2 i Hou og 1 i 
Gandrup, så Niels Poulsen har 
løbende købt jord til. Hoved-
matriklen, som stadig er matr. 
nr. 3a, er til gengæld blevet 
lidt mindre, da matr. nr. 3b er 
blevet stykket fra, og denne 
har nu et hartkorn på 2 tønder, 
4 skæpper, 2 fjerdingkar og 2¼ 
album. 

Hals Arkiv

1914 
I 1914 afhænder Christen 
Thomsen de 11 matrikelnumre 
til ”d’Hrr. Gaardejer Jens Jun-
gersen Jensen af Kjærsgaard i 
Vesterhassing og Gæstgiver P. 
Fanøe af Nørresundby, samt 
Gaardejer P. M. Pedersen af 
Overgaard i Vesterhassing”. De 
3 herrer stykker efterfølgende 
ejendommen op og sælger den 
i mindre bidder. 

Samtidig med ovennævnte 
handel køber P. Fanøe den før-
ste udstykning af Jens Junger-
sen Jensen og P. M. Pedersen.  

Handlen indeholder nu 10 
matrikelnumre, men flere af 
matriklerne er blevet mindre 
på grund af frastykninger, såle-
des er matr. nr. 3a nu på 1 
tønde, 7 skæpper, 2 fjerdingkar 
og 1¼ album. Den er dog stadig 
den langt største parcel.  

 
 
 

Mellergaard på 
Hølundvej 17 
fotograferet i 
1946.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B12840.

1919 
I 1919 sælger ”Gæstgiver P. 
Fanø af Nørresundby” sin ejen-
dom i Øster Hassing til ”Gaard-
ejer Morten Peter Mortensen af 
Falt i Albæk Sogn”. Foruden 
ejendommens nu 7 matrikel-
numre omfatter handlen ”de 
derpaa staaende Bygninger 
med Tilbehør, hvorunder Kom-
fur, Grubegryde, Brandredska-
ber, Brøndværk, Ejendommens 
Gødning, Avl, Afgrøde, Rodfrug-
ter og Kartofler, Avlsredskaber, 
Maskiner, Mejeriredskaber,  

 
3) Aftægt er en aftale, hvorefter 
en ny ejer (eller fæster) af en 
ejendom forpligter sig til at under-
holde den tidligere ejer og hans 
ægtefælle, så længe de lever. Så-
danne aftaler var meget udbredte. 
Det aftalte underhold blev oftest 
fastsat ved en aftægtskontrakt, 
som nærmere bestemte ydelsernes 
art: bolig og naturalydelser som fø-
devarer og brænde samt tidspunk-
tet for levering. Aftægtskontrakten 
blev oftest tinglyst på ejendommen. 



Maren Fanøe flytter nu på 
Hølundvej 17. Her er hun at 
finde ved folketællingen i 1925 
sammen med sønnen Søren 
Fanøe Nielsen og datteren Kri-
stine Nielsen samt en land-
brugsmedhjælper. Hele 
familien kaldes dog kun Fanøe. 

Maren Fanøe bor der også 
med søn og datter ved folke-
tællingen i 1930, sammen med 
en tjenestekarl og en tjeneste-
pige. Sønnen er nu bestyrer af 
stedet. Og så har gården fået 
et navn, nemlig Mellergaard.  

 
1934 
I 1934 overdrager Maren Fanøe 
sin ejendom til sønnen Søren 
Fanøe Nielsen. Samtidig kom-
mer moderen på aftægt på ste-
det. Han bliver samme år gift 
med Alma Elfrida Larsen og 
parret får datteren Maren Fanø 
Nielsen i 1936. Datteren stry-
ger officielt efternavnet i 1988 
og kommer til at hedde Maren 
Fanø. 

Ved folketælling i 1940 bor 
Alma og Søren Fanøe på gården 
Mellergaard i Øster Hassing 

Vogne og Seletøj og Besætnin-
gen, bestaaende af 2 Heste,  
12 Kvier, 2 Kalve, 13 Svin og 
Fjerkræet. Jeg fratager dog  
10 Tdr. Kartofler, 1 Kar, 1 gam-
mel Hestegang, 7 Ænder og  
10 Høns og Kyllinger, men i øv-
rigt følger alt Udbo.”. 

Ved folketællingen i 1921 bor 
Morten Peter Mortensen, hu-
struen Karen Mortensen, søn-
nen Anton Johan Mortensen 
samt en aftægtskone og en  
plejedatter på ejendommen på 
Hølundvej 17. 

Morten Peter Mortensen dør 
den 14. oktober 1923, men 
havde en månedstid forinden 
solgt ejendommen. Sønnen 
Anton Johan Mortensen køber 
kort efter stedet på Hedegårds-
vej 8, og her kommer enken 
Karen Mortensen på aftægt.  

 
1923 
I 1923 sælger Morten Peter 
Mortensen ejendommen til 
”Enkefru Maren Fanøe”. Maren 
Sørensen Fanøe var enke efter 
Christian Nielsen, der døde i 
Ulsted i 1896. 

sammen med datteren Maren, 
en tjenestekarl og en tjeneste-
pige. 

Søren Fanøe er sognerådsfor-
mand i flere år. Han bliver tid-
lig enkemand, da hustruen 
Alma dør allerede i 1943. 

 
195x 
På grund af et hul i de digitali-
serede offentlige ejendomsop-
lysninger kendes ikke det 
præcise årstal for næste ejer-
skifte, men det menes at være 
i sidste halvdel af 1950’erne. 

Næstkommende ejer er H. 
Christian Nielsen, som kom fra 
gården Bollen i Gandrup. Han 
har sønnerne Peter og Jens 
Laurits. 

 
1963 
I 1963 overtager Kristian  
Christensen ejendommen på 
Hølundvej 17. Han og hustruen 
Ketty har døtrene Jenny og  
Kirsten. 

Ketty og Kristian Christensen 
drev landbrug med køer og 
grise. Kristian var den første i 
området, som havde shetlands-
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Hals Arkiv

Mellergaard på 
Hølundvej 17 
fotograferet  
mellem 1948 og 
1952.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15354.
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ponyer. Og han havde også æn- 
der på et tidspunkt.  

Der skete såvel tilkøb som 
jordfordelingskendelser i  
Kristian Christensens ejer- 
periode, så ejendommens jord-
tilliggender ændredes løbende. 

Gården brændte den 14. sep-
tember 1977 på Kristian  
Christensens 47 års fødselsdag, 
midt under eftermiddagskaffen. 
Bygningerne blev efterfølgende 
genopbygget.  

 

2002 
I 2002 overtager Johnny Klit-
gaard Kristensen stedet. Han 
og hustruen Helle havde ride-
skole på gården.   
 
2013 
I 2013 overtager de nuværende 
(september 2019) ejere,  
Lise Nielsen og Ruben Tjell 
Lambertsen, adkomsten 4) til 
stedet på Hølundvej 17 ved 
auktionsskøde 5).  

Lise er sygeplejerske og 
Ruben er ingeniør. Parret har 
børnene Nora (2016), Laura 
(2017) og Karl (2019). 

Ejendommen Mellergaard be-
står i dag af matrikelnumrene 
16i (29.564 m2), 30f (8.978 m2) 
og 3a (14.989 m2) i Øster Has-
sing og matrikelnummer 51aq 
(2.500 m2) i Hou, i alt godt 10 
tønder land. 

 
4) Adkomst betyder ”besiddelse af 
en rettighed til noget”. Et doku-
ment, som fastslår en adkomst, fx 
et skøde på en fejendom, kaldes et 
adkomstdokument. Dette kan være 
en skifteretsattest eller et skøde. 
 
50) Auktionsskødet adskiller sig 
kun lidt fra et almindeligt skøde, 
og bruges under en tvangsauktion, 
eller en normal auktion, hvor en 
bolig sælges. Auktionsskødet udste-
des af fogedretten når køber har 
opfyldt hans forpligtigelser, i for-
bindelse med auktionen. En købers 
forpligtigelser i forbindelse med en 
auktion, er bl.a. betaling af det 
beløb, der var på buddet, og der-
udover opfylder alle auktionsvilkå-
rene. Et auktionsskøde er egentlig 
et helt almindeligt skøde, der bevi-
ser at det er dig, der ejer boligen, 
og har købt ejendommen på auk-
tion. Det eneste tilfælde du får 
brug for et auktionsskøde, er hvis 
vælger at købe din bolig på en auk-
tion, og ikke via en normal handel.

Hølundvej 17 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15355.

Indkørslen til 
Hølundvej 17 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15356.


