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Øster Hassing Vej 172, Rugholm 
Føltved, Øster Hassing, matrikel 3a

[dvs. afdøde] Mathias Jensen 
Eier af Stedet Rugholm i Øster-
hassing Sogn”, ejendommen til 
sønnen Jens Christian Mathia-
sen. Samtidig kommer enken 
på aftægt 3) ved sønnen. Stedet 
angives på dette tidspunkt at 
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have et hartkorn 4) på 5 skæp-
per og 2 fjerdingkar, og må så-
ledes betegnes som en mindre 
gård. Ovennævnte ejerforhold 
stemmer fint med, at i de gam-
le sogneprotokoller, der dæk-
ker perioden 1806-1822, står 

Ved folketællingen i 1787 bor 
Niels Christensen og hustruen 
Johanne Jensdatter på ”Rug-
holm” med hans søn af første 
ægteskab og deres fælles dat-
ter. Niels Christensen må have 
været fæster 1) af Rugholm.  

Ved folketællingen i 1801 bor 
ægteparret på ”Rugholm” med 
5 børn. Stedet er angivet under 
”ensiddere”, hvad der betyder, 
at gårdens drift før udskiftnin-
gen 2) ikke var en del af dyrk-
ningsfællesskabet.  

Hvorvidt Niels Christensen på 
et tidspunkt har overtaget ste-
det til selveje, eller han har 
opgivet fæstet, vides ikke, for-
mentlig det første. Men ifølge 
et skøde fra 1819 har Mathias 
Jensen overtaget Rugholm ”ved 
Skjøde af 30 Septbr 1812”. 
Dette skøde er dog ikke fundet, 
så det vides ikke, hvem sælge-
ren er. Mathias Jensen, ”Selve-
jer af Rugholm”, dør i 1816, og 
i 1819 overdrager Karen Marie 
Jensdatter, ”Enke efter Salig 
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 På Matrikelkort 
Føltved, Øster 
Hassing 1812-
1866, står Jens 
Christian  
Mathiasen skre-
vet med rødt 
som ejer af  
matrikel No 3a.

 
1) Fæste er en livsvarig, og tit arvelig, forpagtning af jord, som der betales 
fæsteafgift for.  
 
2) Udskiftningen betegner omfordelingen af landbrugsjorden under Land-
boreformerne fra 1700 til 1850. Landbrugsejendomme flyttede mange ste-
der fra landsbyerne ud på de nye marker. Udskiftningen hang nøje sammen 
med ændringen fra fællesdrift til bøndernes ansvar for dyrkningen af deres 
egen jord. Mange steder skete udskiftningen ved en blokudskiftning, hvor 
hver gård fik et så firkantet areal som muligt.  
 
3) Aftægt er en aftale, hvorefter en ny ejer (eller fæster) af en ejendom 
forpligter sig til at underholde den tidligere ejer og hans ægtefælle, så 
længe de lever. Sådanne aftaler var meget udbredte. Det aftalte blev of-
test 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. 
 
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 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. 
Hartkorn blev brugt som skattegrundlag på landbrugsjord frem til 1903. 
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”Jens Christian Mathiasen” som 
ejer af matr. nr. 3 i ejerlavet 
”Føltved, Ø. Hassing”. 

Ved folketællingen i 1834 bor 
Jens Christian Mathiasen og hu-
struen Ane Margrethe Thoms-
datter på Rugholm med 
datteren Kirstine Jensdatter, 
en tjenestepige og aftægtsen-
ken Karen Marie Jensdatter. 
Ved folketællingen i 1840 bor 
ægteparret på ejendommen 
med datteren, ”et plejebarn 
under fattigforsørgelse”, en 
tjenestepige, aftægtsenken og 
2 kvindelige ugifte insiddere 5) 
som ”lever ved husflid”. Karen 
Marie Jensdatter, ”Aftægtskone 
i Rugholm”, dør i 1841.  

Ved folketællingen i 1845 bor 
ægteparret på Rugholm med en 
tjenestepige og et plejebarn. 
Ane Margrethe Thomsdatter, 
”Gaardmand Jens Christian 
Mathisens Hustru af Rugholm”, 
dør i 1849.  

Ved folketællingen i 1850 bor 
enkemanden Jens Christian 
Mathiasen på ”et Boelsted 6) 
Rugholm kaldet” med en pleje-
søn ”under Fattigforsørgelse”, 
en tjenestepige, en ugift kvin-
delig indsidder med et barn 
samt en ugift kvinde som 
”lever af sin Aftægt”. 
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1850-1866 
De næstkommende 16 år er der 
6 ejerskifter på Rugholm. Det 
er ikke nødvendigvis alle ejer-
ne, som har boet på stedet. 

I 1850 sælger Jens Christian 
Mathiasen sit ”tilhørende Sted 
Rugholm kaldet i Østerhassing 
Sogn med Bygninger og Eien-
domme af Hartkorn efter den 
gl Matricul 5 Skp 2 Fdk, men 
efter den ny Matricul 7) under 
Matr No 3 for Hartkorn 6 Skp  
3 Fdk ½ Alb” til ungkarlen  
Christen Andersen. Samtidig 
kommer Jens Christian Mathia-
sen på aftægt på stedet. 

I 1851 sælger Christen Ander-
sen ejendommen Rugholm til 
Peder Christian Haslund ”af  
Vesterhassing”. Aftægtshæftel-
sen, som er knyttet til ejen-
dommen, overgår samtidig til 
køberen. Ifølge de offentlige 
registre er det nuværende 
stuehus bygget i 1852. Såfremt 
dette er tilfældet, er huset 
bygget af Peder Christian  
Haslund. Oplysningerne om 
byggetidspunkter på ældre 
huse et dog tit usikre, ligesom 
disse oplysninger som oftest er 
svære at bevise eller modbe-
vise. Peder Christian Haslund 
køber ejendommen for 800 
rigsdaler og sælger 3 år senere 

for 1.100 rigsdaler, så måske er 
der noget om sagen. 

I 1854 sælger Peder Christian 
Haslund ”boende i Vesterhas-
sing” ejendommen Rugholm til 

Rugholm på 
Øster Hassing 
Vej 172  
fotograferet 
mellem 1948 og 
1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15395.

 
5) Indsiddere er personer, som 
ikke boede i et selvstændigt hus, 
men som bor til leje i huset hos en 
gårdmand eller en husmand. De 
fleste indsiddere var gamle eller 
syge (stakler).  
 
6) Boelsted - En boelsmand eller 
bolsmand er en ejer af et bolsted, 
som er en landejendom, der i stør-
relse befinder sig mellem et hus-
mandssted og en gård. Et bolsted 
er omkring 1 tønde hartkorn.  
 
7) Ny matricul - Danmark er blevet 
matrikuleret flere gange, således i 
1644 og 1688. De tidlige matrikler 
blev imidlertid ikke vedligeholdt 
med hensyn til forandringer i ejen-
domsforholdene, og efter udskift-
ningen i slutningen af 1700-tallet 
var der behov for udarbejdelsen af 
en ny matrikel, og det skete i 
1844. Det var også med matriklen 
af 1844, at vi fik de matrikelnum- 
re, der bruges den dag i dag.  
Ejendommen Rugholm havde altså 
efter den gamle matrikel (før 1844) 
et hartkorn på 5 skæpper og 2 fjer-
dingkar, og efter den nye matrikel 
(efter 1844) et hartkorn på 6 skæp-
per, 3 fjerdingkar og ½ album.  
Rugholm fik således ved matrikel i 
1844 forhøjet sit beskatningsgrund-
lag. Desuden fremgår også af skø-
det, at Rugholm ved den nye ma- 
trikel har fået matr. nr. 3 i ejer -
lavet Føltved, Ø. Hassing.
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Christen Johansen ”af Tylstrup”. 
Købesummen er som nævnt 
1.100 rigsdaler, og igen overta-
ger en ny køber aftægtsforplig-
telsen. Ved folketællingen i 
1855 bor Christen Johansen på 
stedet sammen med hustruen 
Johanne Margrethe Pedersdat-
ter, deres søn, aftægtsmanden 
Jens Christian Mathiasen og et 
fattiglem, altså en person der 
lever af fattigdomsunderstøt-
telse. 

I 1858 sælger Christen  
Johansen ejendommen til Niels 
Christian Nielsen ”af Bollen”. 
At købesummen er 3.000 rigs-
daler rigsmønt kunne tyde på, 
at rigsdaleren nu har mindre 
værdi. Aftægtshæftelsen er 
stadig gældende.  

Ved folketællingen i 1860 bor 
Niels Chr. Nielsen på Rugholm 
med hustruen Else Marie Johan- 
sen og deres 4 børn. Aftægts-
manden Jens Christian Mathia-
sen er derimod at finde i den 
nordligere ejendom Skovbakhus 
(Øster Hassing Vej 169) hos Ole 
Chr. Christensen. Man må for-
mode, at Niels Chr. Nielsen be-
taler for hans ophold. 

I 1864 sælger Niels Christian 
Nielsen ”nu boende i Kousholt i 

Dronninglund Sogn” ejendom-
men Rugholm til Jens Christian 
Trudesen ”af Bukstie”. Jens 
Christian Trudesen havde i pe-
rioden 1858-1862 haft ejen-
dommen Abildbak (Abildbak 
11), så han er ved købet kendt 
på stedet. Købesummen er nu 
1.400 rigsdaler rigsmønt. Af-
tægtsforpligtelsen, som stadig 
er gældende, kapitaliseres til 
190 rigsdaler rigsmønt.  

I 1865 får Jens Christian  
Trudesen tilladelse til at ud-
stykke 2 mindre parceller fra 
matr. nr. 3. Hovedparcellen får 
nu matr.nr. 3a, og det tilbage-
værende hartkorn er 5 skæp-
per, 2 fjerdingkar og ¾ album. 
De 2 udstykkede parceller ma-
trikuleres 3b og 3c. 

I 1866 sælger husmanden 
Jens Christian Trudesen ejen-
dommen Rugholm, nu parcellen 
med matr. nr. 3a, til ungkarlen 
Jens Peter Andreas Jensen ”af 
Ulsted”. Købesummen er 1.200 
rigsdaler rigsmønt, og ligeledes 
overtager køberen aftægtsfor-
pligtelsen til Jens Christian 
Mathiasen. Sælgeren Jens  
Christian Trudesen beholder de 
2 mindre parceller (som bliver 
til Øster Hassing Vej 178), men 

slipper samtidig for en måske 
ret så dyr aftægtsforpligtelse. 

 
1869   
Jens Peter Andreas Jensen sæl-
ger i 1869 sin ”Eiendom Rug-
holm kaldet i Østerhassing” – 
matr. nr. 3a - til Jens Nielsen 
”af Østerhassing Sogn”. Endelig 
følger et langvarigt ejerfor-
hold. Købesummen er 1.200 
rigsdalere. Aftægtsforpligtelsen 
til Jens Christian Mathiasen på-
hviler stadig ejendommen. 

Ved folketællingen i 1870 bor 
Jens Nielsen og hustruen Ane 
Elisabeth Pedersen på ”Rug-
holmhuus” med 3 børn og af-
tægtsmanden Jens Christian 
Mathiasen. Sidstnævnte, ”Af-
tægtsmand i Rugholm” dør 26. 
april 1873, 83 år gammel. Vi 
skal dog frem til 1893, før hæf-
telsen slettes i tingbogen. 

Ved folketællingen i 1880 bor 
ægteparret Jens Nielsen og Ane 
Elisabeth Pedersen på ”Rug-
holm” med 2 børn, ved folke-
tællingen i 1890 med et 
plejebarn, ved folketællingen i 
1901 med 2 plejebørn, og ved 
folketællingen i 1906 med et 
barn, et plejebarn og en loge-
rende.  Side 3 af 5 

Rugholm på 
Øster Hassing 
Vej 172  
fotograferet 
i 1961.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B14455.
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plejebørn og en tjenestekarl. 
Niels Pedersen dør i februar 

1940, og kort efter sælger enken 
ejendommen. Else Margrethe 
Pedersen dør i september 1946 
og begraves ved siden af sin 
mand på Øster Hassing kirke-
gård. 

 
1940 
Den 17. maj 1940 tinglyses ad-
komsten 8) til ejendommen Rug-
holm til enken Else Margrethe 
Pedersen. Samme dag tinglyses 
salget af ejendommen til Juul 
Larsen. 

Den 26. juli 1940 vies i Gåser 
kirke ”Ungkarl, Gaardejer Juul 
Larsen af Rugholm” (født i 
Gandrup 1911) og ”Pige, hjem-
meværende Datter Johanne 
Margrete Kirstine Jensen af 
Gaaser” (født i Gåser 1914).  

Ved folketællingen den 5. 
november 1940 bor nævnte 
ægtepar på Rugholm – matr. nr. 
3a – sammen med en 13-årig 
tjenestedreng. Den 27. maj 
1941 fødes datteren Ingrid 
Marie Larsen. 

 

o.1948 
På grund af hul i de tilgænge-
lige digitaliserede ejendomsop-
lysninger kendes den nøjagtige 
dato for næstkommende ejer-
skifte ikke, da denne er base-
ret på andre kilder. 

I 1948 står Laurits Madsen, 
kaldet Lars Rugholm, som ejer 
af ejendommen Rugholm. 

 
1953 
Ved skøde tinglyst 9. november 
1953 overtager Olav Kristensen 
ejendommen Rugholm. 

Umiddelbart efter købet, 
den 1. december 1953, bliver 
Olav Kristensen (født 1922) gift 
i Skæve kirke med Oda Chri-
stensen (født 1933). På Rug-
holm får ægteparret datteren 
Inge i 1954, sønnen Søren i 
1957 og sønnen Ole i 1962. 

I 1964 tilkøber Olav Kristen-
sen jord. I 1984 angives ejen-
dommen at bestå af matrikel- 

1906 
I 1906 sælger ”Boelsejer Jens 
Nielsen af Rugholm [sin ejen-
dom] Rugholm kaldet [til] Niels 
Pedersen af Guldager i Sime-
sted Sogn”. Ejendommen om-
fatter stadig matr. nr. 3a med 
et hartkorn på 5 skæpper,  
2 fjerdingkar og ¾ album. Købe- 
summen er 9.000 kr. 

Ved folketællingen i 1911 bor 
ægteparret Niels Pedersen og 
Else Magrethe Pedersen på 
”Rugholm” med en ”ung pige”. 

Ved folketællingen i 1916 er 
den samme unge pige nu ”ty-
ende”, og desuden har ægte-
parret en 4½-årig ”pensione- 
rende”. Ved folketællingen i 
1921 er den pensionerende ble-
vet til en plejedatter, og des-
uden har ægteparret en 
mandlig ”tyende”.  

Ved folketællingen i 1925 bor 
ægteparret på Rugholm med en 
slægtning, som også er med-
hjælper, og 2 plejebørn.  

I 1925 tilkøber Niels Pedersen 
matrikelnumrene 2f og 2i af 
Peder Jensen i Nedre Føltved 
(Føltvedvej 22). Ved folketæl-
lingen i 1930 bor Else og Niels 
Pedersen på Rugholm med 2  Side 4 af 5 
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Det ubeboede 
stuehus på 
Rugholm  
fotograferet 
i 2016.  
Foto: 
Lotte Kock, 
Hals Arkiv, B14835.

  
8) 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 adkomst -
dokument. Dette kan være en  
skifteretsattest eller et skøde.
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Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 325, 9362 Gandrup, på www.halsarkiv.dk Side 5 af 5 

numrene 3a, 3c og 2i og at 
have et jordtilliggende på godt 
16 hektar. Såvel i 1985 som i 
1993 ændrer ejendommens 
matrikler sig igen efter jordfor-
delingskendelser. 

Olav Kristensen driver selv 
landbruget på Rugholm frem til 
1985, hvorefter jorden bliver 
lejet ud. For at fylde tiden ud 
herefter begynder han at samle 
på landbrugsmaskiner. Olav Kri -
stensen har ikke samlet syste-
ma tisk, men som det efter - 
hånden rygtes, at man på Rug-
holm altid kan aflevere sine 
gamle redskaber og maskiner, 

vokser samlingen. Den har vok-
set sig rigtig stor, så i dag er 
der på Rugholm en stor samling 
af specielt landbrugsmaskiner 
og -redskaber, som fylder de 
tidligere avlsbygninger op. 

Olav Kristensen dør i 2003. 
Enken Oda Kristensen bliver 
boende på ejendommen frem 
til 2016. 
 
2016 
Den 1. april 2016 overtager 
Niels Aage Sørensen ejendom-
men Rugholm på Øster Hassing 
Vej 172. Jorden tillægges Nør-
regaard (Hølundvej 35), hvor 

Niels Aage Sørensen bor med 
familien, og han sætter bygnin-
gerne til salg, heriblandt det 
gamle stuehus som angiveligt 
er fra 1852. 

Ejendommen Rugholm består 
i dag (august 2020) af matr. nr. 
3a i ejerlavet ”Føltved, Ø. Has-
sing” med et jordtilliggende på 
8.801 m2, godt 1½ tønder land. 
 
 
 
Kilder: 
Thomsen, Klem: Rugholm. I:  
Årsskrift for Museumsforeningen 
for Hals Kommune 1996, s. 9-11. 
Hals Museum, 1997.
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Det sidste foto 
af det gamle 
stuehus 
på Rugholm  
inden nedrivnin-
gen i 2021.  
Foto: 
Lotte Kock, 
Hals Arkiv, B14837.


