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Hølundvej 36A, Mellemhaven 
Øster Hassing By matrikel 13a m.fl.

nu at vide, at det drejer sig om 
matrikelnumrene 13 og 70x. 

Ved folketællingen i 1890 bor 
gårdmand Søren Markussen på 
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•

Fortsættes næste side

stedet sammen med hustruen 
Ane Johanne Jensen og sønnen 
Karl Marthinus Markussen. 

 

I 1841 sælger ”Anders Pedersen 
Laen boende paa Holtet i Øster- 
hassing” til ”Morten Thomsen 
Langtved hans i fæste havende 
Gaard i Østerhassing med Byg-
ninger, Besætning og tilliggen -
de Jorder”. 

I 1848 sælger ”Morten Thom-
sen Langtved af Østerhassing” 
stedet videre til ”Ungkarl Chri-
sten Andersen af Østerhassing”. 
Om ejendommen får vi nu at 
vide, at den ”efter den nye Ma-
tricul ere ansatte Hartkorn 1)  
7 Skp 3 Fdk 1¾ Alb foruden An -
del i den udskiftede forhen fæl - 
les Gadelod 2), hvilken Andeel 
nu er ... Hartkorn 2½ Alb”. Vi 
får i øvrigt også at vide, at 
”Gaardens Hartkorn efter den 
gamle Matricul 3) ere 1 Td 4 Skp 
2¼ Alb”. I forbindelse med 
handlen kommer Morten Thom-
sen og hustru på aftægt 4). 

I 1875 sælger ”Gaardeier 
Christen Andersen af Østerhas-
sing” ejendommen til ”Huus-
mand Søren Marcussen”. Vi får 
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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 betaling foregik 
som byttehandel med konkrete varer var det nødvendigt med et fælles 
værdimål. Man besluttede at sammenligne alle varer med værdien af det 
såkaldte "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder (ikke at for-
veksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. 
 
2) Gadejord er et af de fællesarealer - en landsbygade, et gadekær, en 
fællesvanding, eller en sand-, ler- eller kalkgrav – der lå tilbage efter ud-
skiftningen. I matriklen blev disse arealer betegnet med ordet ”fælles”. 
Arealerne kan samlet betegnes som ”fællesjorde”. Gadejord er altså udyr-
ket fællesjord foran gårdene, og det nævnte gadelod må være udstykket 
fra denne fællesjord. 
 
3) Gammel Matrikul - Danmark er blevet matrikuleret flere gange, således 
i 1644 og 1688. De tidlige matrikler blev ikke vedligeholdt med hensyn til 
forandringer i ejendomsforholdene, og efter udskiftningen i slutningen af 
1700-tallet var der behov for udarbejdelsen af en ny matrikel, og det skete 
i 1844. Den samlede ejendom havde altså før matriklen i 1844 et hartkorn 
på 1 tønde, 4 skæpper og 2¼ album. Det var også med matriklen af 1844, 
at vi fik de matrikelnumre, der bruges den dag i dag, men i dette skøde er 
matrikelnumrene ikke nævnt; dette sker først i næstkommende skøde.  
 
4) Aftægt er en aftale, hvor en ny ejer (eller fæster) af en ejendom for-
pligter sig til at underholde den tidligere ejer og hans ægtefælle, så længe 
de lever. Sådanne aftaler var meget udbredte. Det aftalte underhold blev 
oftest fastsat ved en aftægtskontrakt, som nærmere bestemte ydelsernes 
art: bolig og naturalydelser som fødevarer og brænde samt tidspunktet for 
levering. Aftægtskontrakten blev som oftest tinglyst på ejendommen.



 Side 2 af 3 

1897 
I 1897 sælger Søren Markussen 
ejendommen på Hølundvej 36A 
til sin søn Karl Marthinus (kal-
det Tinus) Markussen. Samtidig 
med denne handel køber Søren 
Markussen naboejendommen, 
matr. 70eee, nutidens Hølund-
vej 34, og han og hustruen 
kommer på aftægt ved sønnen. 
Der blev tinglyst en særskilt af-
tægtskontrakt, som var ret så 
omfattende, efter hvilken Tinus 
Markussen forpligter sig til år-
ligt at yde forældrene neden-
stående til deres underhold. 
”Paa deres Bopæl, nemlig 
Ejendommen Matr. No. 70eee 
af Østerhassing skal jeg eller 
Ejendommens Ejer aarlig leve -
re dem 
a. 64 fire og Tresindstyve 

Pund godt, fedt, frisk, fersk 
Mellemflæsk (Griseflæsk) 
b. 32 to og Tredive Pund godt, 

fedt, frisk, fersk Faarekjød 
(ikke af Halsen) 
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c. 2 to Pund godt, rent Som-
meruld 
d. 2 to Potter sød, nymalket, 

ren og vel siet Komælk at le-
vere hver Morgen 
e. 6000 sex Tusinde Stykker 

Skudtørv af almindelig Stør-
relse og god Kvalitet at levere 
og opstable i Boligen inden 
hvert Aar 1 Septbr. i tør og vel-
behandlet Tilstand og 
f. 1 et læs Lyngtørv fra Bast-

bjerg Mose, ligeledes at levere 
paa Bopælen inden hvert Aars 
1 September, samt paa forlan-
gende den fornødne Sengehalm 
og Gulvsand.” 

Søren Markussen dør i 1911 
og hustruen Anne Johanne Mar-
kussen, født Jensdatter, i 1925, 
men vi skal frem til 1932 før 
hæftelsen i aftægtskontrakten 
aflyses.  

Karl Martinus Markussen var i 
1893 blevet gift med Kristine 
Marie Kristensen, og parret 
havde fået sønnerne Søren Møl-

Mellemhaven på 
Hølundvej 36A 
fotograferet i 
1961.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B14795.

ler i 1894 og Frederik i 1896, 
begge født i Vester Hassing, 
hvor faderen på dette tids-
punkt var skomager.  

Denne familie flytter nu ind i 
ejen dommen på Hølundvej 
36A, hvor sønnerne Maltha 
Janus kommer til verden i 1899 
(død 1923), Kristen Møller i 
1903 og Holger Johan i 1910.  

Her er familien at finde ved 
folketællingerne mellem 1901 
og 1940, dog flytter sønnerne 
efterhånden hjemmefra. I 1901 
er der en enkelt tjenestekarl, i 
1906 2 tjenestekarle og 3 tje-
nestepiger og fra 1911 er der 
ikke længere tjenestefolk på 
gården. Fra 1925 har de sønne-
sønnen Karl Møller Markussen 
boende. 

Karl Martinus Markussen dør i 
1955 og hustruen Kristine Mar-
kussen i 1961, men forinden 
havde de afhændet ejendom-
men og var flyttet i hus (nuvæ-
rende Houvej 287). 

 



og Elisabeth Nielsen, nu gift 
Olesen, adkomsten 5) til stedet 
ved fremvisning af skifteretsat-
test på tinglysningskontoret. 
Samtidig køber Gothardt Niel-
sen sin søsters halvpart. 

Gothard Nielsen, der altid 
havde boet hjemme hos foræl-
drene, og som forblev ugift 
hele sit liv, overtager nu land-
bruget på Hølundvej 36A, som 
han driver til sin død i 2001. 

Han begraves ved siden af 
sine forældre på Øster Hassing 
kirkegård. 

 

1941 
I 1941 overtager Jørgen Nielsen 
ejendommen. Han er gift med 
Sørine Pedersen, og parret flyt-
ter ind på Hølundvej 36A med 
sønnen Gothard (1912) og dat-
teren Elisabeth (1920). 

Sørine Nielsen dør i 1953 og 
Jørgen Nielsen i 1969, begge 
begraves på Øster Hassing kir-
kegård. 

 
1970 
Efter forældrenes død overta-
ger arvingerne, Gothard Nielsen 

2002 
Da Gothart Nielsen dør barnløs, 
og da søsteren Elisabeth Olesen 
også er død, overtager hendes 
søn, Niels Kirkegaard Olesen 
stedet. Han har på dette tids-
punkt gården Kirkegaard (Følt-
vedvej 1).  
 
2006  
I 2006 overtager Karsten Ander-
sen ejendommen. Han har tid-
ligere arbejdet på Flyvestation 
Aalborg, men er nu på førtids-
pension, og driver landbruget 
på hobbybasis med lidt fede-
kvæg. 

Ejedommen består i dag 
(april 2019) af 3 matrikel-
numre, matr. nr. 13a, 13h og 
70x. Jordtilliggendet er i alt på 
43.791 m2, ca. 8 tønder land. 
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Foto:   
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5) 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 adkomstdoku-
ment. Dette kan være en skifte-
retsattest eller et skøde.

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


