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Hølundvej 52, Rævbak 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 8k

nordøstlige del som ”En Par-
cel”, mens matr. nr. 15 i Øster 
Hassing sogns nordøstlige del 
betegnes som ”En Parcel med 
Bygning”.  

I nævnte realregister starter 
førstnævnte matrikel med en 
handel i 1845 og sidstnævnte 
med en handel i 1853. 

Der er dog fundet frem til en 
handel i 1809, hvor ”Maren  
Nielsdatter Sl. 2) Peder Jensens 
Enke [sælger] Parcellerne No 6 
og 7 af Hyllundgaard i Øster-
hassing Sogn” til Jens Peder-
sen, som 2 år senere sælger de 
2 parceller hver for sig.  

 
Matr. nr. 14  
(parcellen nr. 6 af Hølunds 
jorder) 
I 1811 sælger Jens Pedersen fra 
Ulsted ”Parcellen No 6 af Hyl-
lunds Gaard” til Simon Christen- 
sen. Parcellen angives at have 
et hartkorn på 1 skæppe og  
2 album. Simon Christensen 
stammer fra ejendommen  
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Fruerlund, som ligger på nuti-
dens Langtvedvej 113. 

Nu sker noget mærkværdigt. 
Simon Christensen bygger hus 
på et tidspunkt, uvist hvornår, 
dog ikke på parcellen nr. 6, 
som han har købt og ejer, men 
derimod på naboparcellen, par-

I 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 
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, hvoraf den 
ene er matr. nr. 8k, nutidens 
ejendom Rævbak på Hølundvej 
52.  

Men historien om ejendom-
men Rævbak starter dels en hel 
del tidligere og dels et helt 
andet sted, nemlig med matri-
kelnumrene 14 og 15. 

I realregisteret, som er et 
slags indeks til skøde- og pan-
teprotokollen, betegnes matr. 
nr. 14 i Øster Hassing sogns 
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Matrikelkort for 
Den nordøstlige 
Del, Øster Has-
sing, 1812-1862, 
viser med rød 
skrift midt i  
udsnittet parcel 
nr. 14 med  
navnet Simon 
Christensen.  

 
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 nød-
vendigt med et fælles værdimål. 
Man besluttede at sammenligne 
alle varer med værdien af det så-
kaldte "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 bo-
nitet.  
 
2) Sl. - står for salig, dvs. afdøde.
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cellen nr. 7, hvad der tydeligvis 
fremgår af senere skøder. Det 
bør dog nævnes, at nabopar-
cellen ejes af hans ældre bro-
der Anders Christensen i perio- 
den 1811-1831. 

Ved folketællingen i 1834 bor 
Simon Christensen og hustruen 
Mette Marie Andersdatter i et 
hus sammen med deres 2 børn. 
Skriften er lidt utydelig, men 
familien angives at bo er sted, 
som vistnok kaldes ”Ræresi”. 
Simon Christensen angives at 
være husmand og skrædder. 
Formentlig er der tale om 
huset på parcellen nr. 7. Simon 
Christensen dør i 1839. Nu er 
der ikke længere tvivl, for han 
angives da at være husmand i 
Rævbakhuset.  

Ved folketællingen i 1840 bor 
enken Mette Marie Andersdat-
ter i huset sammen med datte-
ren Karen Marie Simonsdatter.  

Ved folketællingen den 1. fe-
bruar 1845 er der kommet en 
tjenestekarl i huset, nemlig 
Simon Peter Christensen, som 
nu bor i huset sammen med 
enken Mette Marie Andersdat-
ter og datteren Karen Marie Si-
monsdatter. Stedet kaldes nu 
for Rævbak.  

Hals Arkiv

Den 28. marts 1845 vies 
Simon Peter Christensen og 
Karen Marie Simonsdatter i 
Øster Hassing kirke. Og ved 
skøde af 28. marts 1845, ting-
læst 3) 25. april, sælger enken 
Mette Marie Andersdatter ste-
det til sin svigersøn Simon 
Peter Christensen. I skødet an-
gives handlen at drejer sig om 
”Parcel No 6 af Hyllunds Jorder 
i Østerhassing Sogn af Hartkorn 

Rævbak på  
Hølundvej 52 
fotograferet i 
1946.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B12850.

gammel Matricul 4) 1 Skp 2 Al-
bum, nye Matr. Hartkorn er  
1 Skp 1 Fdk ½ Album, tillige-
med den paa Parcellen No 7 
opførte Bygning”. I forbindelse 
med handlen kommer enken på 
aftægt 5). Købesummen er 150 
rigsbankdaler, og aftægten  
kapitaliseres til 100 rigsbank-
daler. 

Ved folketællingerne i 1850, 
1860 og 1870 bor ægteparret 

 
3) Tinglæst - I dag bliver et skøde udfærdiget af en advokat, underskrevet 
ved denne og senere tinglyst i retten. Dengang, hvor folk ikke nødvendigvis 
kunne læse og skrive, blev skødet ført ind i tingbogen af tingskriveren i ret-
ten, hvorefter det blev læst op og underskrevet. Et dokument var før Ting-
lysningsloven af 1926 tinglæst, når det var oplæst i retten i et offentligt 
retsmøde. 
 
4) Gammel Matrikul - Danmark er blevet matrikuleret flere gange, således 
i 1644 og 1688. De tidlige matrikler blev imidlertid ikke vedligeholdt med 
hensyn til forandringer i ejendomsforholdene, og efter udskiftningen i slut-
ningen af 1700-tallet var der behov for udarbejdelsen af en ny matrikel, og 
det skete i 1844. Efter den gamle matrikel (før 1844) havde ejendommen 
Rævbak et hartkorn på 1 skæppe og 2 album, og efter den nye matrikel 
(efter 1844) er hartkornet på ejendommen 1 skæppe, 1 fjerdingkar og ½ 
album. . Det var også med matriklen af 1844, at vi fik de matrikelnumre, 
der bruges den dag i dag. Dette er dog ikke indskrevet i dette skøde, så vi 
skal frem til næste handel, før vi får at vide, at det drejer sig om matr. nr. 
14 i Øster Hassing Sogns nordøstlige Del.  
 
5) 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, i det- 
te tilfælde er den skrevet ind i skødet.
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Niels Christian Larsen sælger 
i 1876 parcellen matr. nr. 14 til 
husmand Peter Nielsen ”af 
Nye-mark”. Peter Nielsen har 
købt flere matrikler til, for i 
1888 sælger han sin ejendom 
”Nymark kaldet” til gårdejer 
Søren Svendsen, og da drejer 
handlen sig om matr. nr. 7 og 
14 i ”Sognets nordøstlige Del” 
og matr. nr. 11c og 22b i ”Ø. 
Hassing By”.  

I 1893 skilles matriklerne 
igen, da Søren Svendsen sælger 
parcellen matr. nr. 14, med et 
hartkorn på 1 skæppe, 1 fjer-
dingkar og ½ album, til Chri-
stensen Jensen. 

 

Simon Peter Christensen og 
Karen Marie Simonsdatter i 
huset kalder Rævbak. Parret 
ser ikke ud til at få børn. 

Husmanden Simon Peter 
Christensen dør 27. juni 1874 
på Rævbakhuus. Den 25. juni 
1875 tinglæses adkomsten 6) til 
stedet Rævbak til Karen Marie 
Simonsdatter. Samme dag ting-
læses salget af ”Parcel No 6 af 
Hølunds Jorder i Østerhassing 
Sogn af Hartkorn gl Matr 1 Skp 
2 Alb, ny Matr 1 Skp 1 Fdk  
½ Alb, hvilken Parcel har nyt 
Matr No 14 ... samt den paa 
Parcellen No 7 opførte Byg-
ning” til Niels Christian Larsen. 

Matr. nr. 15  
(parcellen nr. 7 af Hølunds 
jorder)  
I 1811 sælger Jens Pedersen fra 
Ulsted ”Parcellen No 7 af Hyl-
lunds Gaard” til Anders Chri-
stensen ”Fruerlund”. Parcellen 
angives at have et hartkorn på 
1 skæppe og 1 album. Anders 
Christensen stammer fra ejen-
dommen Fruerlund, som ligger 
på nutidens Langtvedvej 113, 
og som han på dette tidspunkt 
har overtaget efter sin far. 

Ved købekontrakt af 1831 og 
skøde af 1832 sælger Anders 
Christensen sin ejendom Fruer-
lund til sin svigersøn Lars Jen-
sen ”af Stae”. Under denne 
ejendom hører nu ”Parcellen 
No 7 af Hølund i Ø. Hassing 
Sogn”. 

I 1853 sælger Lars Jensen ”i 
Fruerlundhuset” sin ”tilhøren- 
de Parcel No 7 af Hølunds Jor-
der i Østerhassing Sogn, hvilken 
Parcel under Matr. No 15 er an-
ført for ... Hartk. 1 Skp 2 Fdk 2 
Alb” til Jens Christian Christen-
sen. Parcellen har ved matrik-
len af 1844 fået nyt hartkorn 
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Matrikelkort for 
Den nordøstlige 
Del, Øster Has-

sing, 1909-1961, 
viser matrikel-

numrene 14, 15 
og 8k. 

 
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.
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og nyt matrikelnummer. Endvi-
dere står i skødet, at ”Simon 
Peter Christensen, som har op-
ført en Bygning paa Parcellens 
Grund, nyder for sin og Hu-
strues Livstid brugsretten af 
denne Bygnings Grund og ved-
liggende indhegnede Have”. 

Det er nu Simon Peter Chri-
stensens svigerfar, Simon Chri-
stensen, der har opført huset, 
men uanset hvad står hæftel-
sen ved magt. 

I 1871 sælger Jens Christian 
Christensen parcellen matr. nr. 
15 – med et hartkorn på  
1 skæppe, 2 fjerdingkar og  
2 album – til sin søn Christen 
Jensen. Samtidig tinglæses 
særskilt aftægtskontrakt for 
Jens Christian Christensen og 
hustru. 

I 1874 dør Simon Peter Chri-
stensen, som indtil da har boet 
i huset på parcellen. Hans hu-
stru, Karen Marie Simonsdatter, 
flytter herefter til Ajstrup og 
bliver indlogeret ved sin store-
bror, Christen Jørgen Simonsen; 
her er hun at finde ved folke-
tællingen i 1880. 

Formentlig flytter Christen 
Jensen samtidig ind i huset på 
matr. nr. 15. Ved folketællinger-
ne i 1880 og 1890 angives han 

at bo i et hus, men der er ikke 
sat navn på. Ved folketællingen 
i 1901 angives han at bo i ”Rev-
bakhus” – matr. nr. 15. 

 
1901 
Ved skøde af 5. december 1901, 
tinglæst 13. december, sælger 
”Huseier Christen Jensen af 
Rævbakhus i Østerhassing Sogn 
... til Johannes Sophus Duncker 
af Gl. Striben [sin] tilhørende 
Husejendom ”Rævbakhus” kal-
det og Skyldsat under den nord- 
østlige Del af Øster Hassing 
Sogn, saaledes: Matr Nr 15 
Hartk. 1 Skp 2 Fdk 2 Alb ... 
Matr Nr 14 Hartk. 1 Skp 1 Fdk 
½ Alb”. 

Ved folketællingen i 1906 er 
husmanden Johannes Duncher, 
hustruen Mette Duncker og 
sønnen Kristian Frederik 
Duncker at finde på Rævbak. 
Ved folketællingen i 1911 bor 
der foruden ægteparret Mette 
og Johannes Duncker, sønnen 
Kristian Frederik Duncker, svi-
gerdatteren Else Marie Duncker 
og sidstnævnte pars søn Hannis 
(født 1911).  

Vi er nu fremme ved artik-
lens start og matr. nr. 8k, som 
Gotfred Frederiksen og Jørgen 
Nielsen i 1914 sælger til Johan-

nes Sophus Duncker, hvorefter 
hans samlede ejendom består 
af matrikelnumrene 8k, 14 og 
15. 

Ved folketællingen i 1916 har 
sønnen og svigerdatteren fået 
yderligere to døtre, Metha 
(født 1913) og Edle (født 1915). 

  
1918 
Johannes Sophus Duncker dør 
den 8. februar 1916. Herefter 
driver sønnen Kristian Frederik 
Duncker landbruget. Vi skal 
hen til den 19. april 1918, før 
hustruen Mette Duncker får ad-
komsten til stedet ved fremvis-
ning af skifteudskrift i tinglys- 
ningsretten. 

Ved folketællingen i 1921 bor 
enken Mette Duncker på Ræv-
bak, sammen med sønnen og 
svigerdatteren, Kristian og Else 
Marie Duncker, samt deres nu 4 
børn, da datteren Lilly er kom-
met til i 1920. I 1922 får parret 
endnu en datter, Anna-Lise. 

 
1923 
Ved skøde af 19. juni 1923, 
tinglæst 29. juni, sælger enken 
Mette Duncker ejendommen 
Rævbak til sin søn Kristian 
Duncker. Nu er det enkens tur 
til at komme på aftægt, og i 
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skødet nævnes bl.a. ”veder-
lagsfrit Underhold og Ophold 
på Ejendommen i alle Maader, 
være sig Kost, Logi, Varme, Lys, 
Vask og Renlighed, Pleje og 
Pasning, Klæder og Medicin” og 
selvfølgelig ”efter min Død [at] 
besørge og bekoste min Begra-
velse”. 

Ægteparret Kristian og Else 
Marie Duncker, som på dette 
tidspunkt allerede har 5 børn, 
får yderligere 4 børn: sønnen 
Poul i 1924, datteren Rigmor i 
1926, datteren Betty i 1929 og 
sønnen Leo i 1930.  

Børnenes efternavn staves 
skiftevis Duncker og Duncher. 

 
1946 
Ved skøde tinglyst 19. novem-
ber 1946 overtages ejendom-
men af Knud Engelbrecht 
Hougaard. Han er født på nabo-
ejendommen Lerbakhus på Hø-
lundvej 36 i 1919. 

Knud Hougaard og hustruen 
Ragnhild får sønnen Niels Jør-
gen i 1950 og datteren Britta i 
1956. Senere flytter familien 
ind i et nybygget hus på Houvej 
279, hvor sønnen Brian kommer 
til i 1960. 

 

1957 
Ved skøde tinglyst 31. juli 1957 
overtager Lars Christian Jør-
gensen ejendommen Rævbak.  

Lars Jørgensen og hustruen 
Emmy, født Mortensen, har 
børnene Conny (1949), Henning 
(1952), Flemming (1954), Edel 
(1959), Linda (1964) og Leo 
(1964). De 3 sidstnævnte er 
født på Rævbak. Sønnen Flem-
ming Jørgensen overtager i øv-
rigt naboejendommen på Hø- 
lundvej 58 i 1984. 

 
1982 
Ved skøde tinglyst 16. decem-
ber 1982 overtager Gunhild 
Margrethe Poulsen og Helmer 
Jacobsen stedet i lige sameje. 

I 1984 sker en del matriku-
lære ændringer. Matrikelnum-
rene 14 og 15 inddrages under 
matr. nr. 8k. Det ser ud til, at 
samtidig frasælges hovedpar-
ten af ejendommens godt 13 
tønder land. 
 

1985 
Ved skøde tinglyst 6. november 
1985 overtager Jens Jacob Jen-
sen stedet. Han er søn af Agna 
og Jens Jensen på Hølundvej 
34. 

Jens Jacob Jensen flytter se-
nere ned på Hølundvej 14. 

 
1986 
Ved skøde tinglyst 9. december 
1986 overtager Preben Nielsen 
og Jytte Nørholm Nielsen ste-
det Rævbak. 
 
2013 
Den 14. oktober 2014 overtager 
Steffen Aksel Pedersen stedet. 
 
2018 
Den 1. september 2018 overta-
ger Amanda Sørensen stedet på 
Hølundvej 52. 

Stedet består i dag (maj 
2020) af matr. nr. 8k og et jord-
tilliggende på 3.078 m2.

Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk
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Hølundvej 52 
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15358.
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