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Kærvej 26, Ulvebak 
Øster Hassing By, matrikel 6d

fremfor anden Gældsforplig-
telse i Eiendommen en aarlig 
Afgift til Aalborg Hospital 3) af  
2 Tdr Byg pr 1 Td Hartkorn”. 
Denne hæftelse slettes først i 
1928.  

I 1879 sælger Anders  
Christian Pedersen stedet, sta-
dig bestående af matr. nr. 6d, 
til sin svigersøn Anders Peter 
Pedersen. 

 
1896-1897 
Ved skøde af 17. december 
1896, tinglæst 9. juli 1897, 
sælger Anders Peter Pedersen 
stedet på Kærvej 26 til  
Christian Søndergaard. Købe-
summen er 11.000 kr. I 1914 
tilkøber Christian Søndergaard 
en parcel. 

Ifølge de offentlige registre 
er det nuværende stuehus op-
ført i 1880. For ældre huse er 
disse oplysninger tit usikre, og 
dette må også gælde for huset 
på Kærvej 26. Der er ikke stor 
sandsynlighed for, at huset fra  Side 1 af 3 

•

I 1857 får Jens Svendsen i Øster 
Hassing tilladelse til at ned-
lægge sin ejendom bestående 
af matr. nr. 6 med flere og 
samtidig udstykke denne i 6 
parceller. En af disse parceller 
får matr. nr. 6d, og på denne er 
der krav om bebyggelse inden 2 
år. Parcellen har et hartkorn 1) 
på 5 skæpper og 1¾ album. 
Denne parcel sælges samme år 
til Ole Christian Andersen. 

Omkring årsskiftet 1865-1866 
sælger Ole Christian Andersen 
parcellen til Anders Christian 
Pedersen. Parcellen er nu be-
bygget, men alligevel står i 
skødet, at det er en betingelse, 
at ”der indrettes og vedligehol-
des et Huus med Tilliggende af 
1½ Tdr Land Taxt 24”. Denne 
betingelse er i øvrigt tinglæst 2) 
som en servitut på ejendom. 
Hvornår denne servitut slettes 
vides ikke, men så sent som i 
1918 er den stadig gældende. 
Af skødet fremgår også, ”at der 
hæftes med første Prioritet 
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1) Hartkorn betyder "hårdt korn", 
altså brødkorn, men tidligere var 
tønde hartkorn en enhed for vær-
dien af landbrugsjord (en kombina-
tion af jordens areal og ydeevne).  
Dengang al betaling foregik som 
byttehandel med konkrete varer 
var der brug for et fælles værdi-
mål. Man besluttede 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 frem til 
1903, men mange år derefter blev 
det stadig indskrevet i skøder som 
angivelse af jordens bonitet. 
 
2) 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 
Tinglysnings loven af 1926 tinglæst, 
når det var oplæst i et offentligt 
retsmøde. 
 
3) Hospitalet - se næste side.

I øverste højre 
del af Matrikel-
kort 1862-1892 
ligger Øster 
Hassing Sogns  
fælled. 
Lige over mid-
ten af kortet ses 
matrikel 6d, 
som i 1857 bli-
ver udstykket 
fra den oprinde-
lige matrikel 6. 



slutningen af 1850’erne stadig 
står, men da der ingen lån 
hjemtages omkring 1880, er 
det heller ikke særlig sandsyn-
lig, at der på dette tidspunkt 
bygges nyt. Derimod hjemtages 
et større lån i Kreditforeningen 
af Jyske Landejendomme på 
12.000 kr. i 1918, og her gøres i 
panteobligationen netop op-
mærksom på den gamle servi-

tut med krav om bygning af et 
hus ”der stedse bliver at vedli-
geholde”. Så stort et lån kan 
næsten ikke være blevet brugt 
til andet end at bygge nyt for. I 
øvrigt angives en stald og et 
maskinhus at være blevet byg-
get i 1920. 

Efterhånden får ejendommen 
også et navn, der dog ændrer 
sig hen over tid. Allerede ved 
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Luftfoto af  
Kærvej 26  
fra 1948 -1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13538.

Kærvej 26 
fotograferet i 
foråret 2019  
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15334.       

 
3) Hospitalet, mellem Adelgade, 
Klosterjordet, Bispensgade og  
Gravensgade, er opstået af det i år 
1431 grundlagte Helligåndskloster 
(Aalborg Kloster).  
Efter Reformationens indførelse 
omdannedes klosteret til et almin-
deligt hospital for fattige og syge, 
under styrelse af en forstander. 
Aalborg Hospital havde tidligere en 
hel del fæstegårde i den forhenvæ-
rende Hals Kommune (1970-2006).
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folketællingen i 1870 kaldes 
stedet for Uldbak. Ved folke-
tællingen i 1911 kaldes stedet 
Uldbakhus, ved folketællingen 
i 1916 for Ulvebakhus og ved 
folketællingen i 1921 for  
Uldbakgaard. Herefter lægger  
navnet sig fast, for fra 1925 
bliver stedet konsekvent kaldt 
for Ulvebak.      

  
1937 
Ved skøde, tinglyst 8. novem-
ber 1937, sælger Christian Søn-
dergaard ejendommen Ulvebak 
til Ejnar Larsen.  

Ejnar Larsen (født 1907)  
gifter sig også i 1937 med Nina 
Marie Pedersen (født 1914). 
Parret får børnene: Dagny i 
1937, Bent i 1939, Per Christian  
i 1942, Ingrid Kristine i 1944, 
Anna Lis i 1949 og Tove Larsen i 
1952.  

Ejnar Larsen driver landbrug 
med både køer og grise, senere 
kun grise. Han havde ry for at 
være særdeles dygtig til at 
passe grise og havde efter  
sigende Nordjyllands flotteste 
grise. 

Nina Larsen dør i 1988 og 
Ejnar Larsen i 1993, men forin-
den var gården blevet solgt. 

 
1970 
Ved skøde, tinglyst 24. juli 
1970, overtager Poul Ankjær 
Pedersen ejendommen på Kær-
vej 26. Han og Karen Olsen har 
børnene Bruno, Bent og Birgit. 

Der ser ud til at ske matriku-
lære ændringer i 1996, så 
ejendommen her finder sin nu-
værende størrelse på 56.300 m2, 
godt 10 tønder land, og bestå-
ende af matr. nr. 6d og 51d. 
Sidstnævnte matrikelnummer 
lægges senere ind under matr. 
nr. 6d.  

 

1997 
Ved skøde, tinglyst 29. januar 
1997, overtager Henriette  
Hansen og Ole Lindbog Nielsen 
ejendommen Ulvebak. 
 
2001 
Den 18. september 2001 over-
tager den nuværende ejer, Per 
Beer, stedet på Kærvej 26. Der 
er nu kommet køreheste på 
ejendommen, og foruden at 
drive denne driver Per Beer lidt 
maskinstation. 

Den gamle servitut om at 
stedet stedse skal bestå eksi-
sterer ikke længere, men ejen-
dommen Ulvebak, som stedet 
på Kærvej 26 hedder, eksiste-
rer i januar 2020 alligevel i 
bedste velgående.   

Ulvebak,  
Kærvej 26 
fotograferet fra 
havesiden i  
foråret 2019  
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15333.       

Hals Arkiv

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


