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Alleen 11 
Øster Hassing By, matrikel 72

nævnte sælger i 1885 til smeden 
Søren Peter Sørensen, som i 1889 
videresælger til Knud Knudsen 
fra Gandrup. Allerede i 1891  
sælger sidstnævnte stedet til 
Christian Markussen. 
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•

Fortsættes næste side

1899 
I 1899 sælger skrædderen  
Christian Markussen stedet på 
Allen 11 videre til Christian  
Hansen. Og det han sælger, er 
ifølge skødet det ham ”tilhø-
rende umatrikulerede Hus, det 

Det “gamle fattighus  
i Østerhassing by” 
I 1877 sælger ”Sogneraadet” det 
”gamle Fattighus i Østerhassing 
By” til gårdejer Søren Svendsen, 
som videresælger stedet til  
Andreas Olesen i 1882. Sidst-

Hals 
Arkiv

Det gamle hus 
på Alleen 11  
fotograferet i 
1961.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Hals Arkiv, B14852.

 Til venstre  
Alleen 13 og  

 til højre  
Alleen 11  

i 1990.  
Foto: 

Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 

Hals Arkiv, B14853.
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saakaldte gamle Fattighus i 
Østerhassing By og Sogn med 
Grund og Have”. Huset var altså 
bygget på såkaldt gadejord 1).  

Ved folketællingen i 1901 bo -
ede snedker og husejer Christian 
Hansen på stedet sammen med 
hustruen, Marie Hansen, født 
Christensen, som var væverske. 
Grunden er på dette tidspunkt 
stadig umatrikuleret. I 1913 dør 
Christian Hansen, men enken bli-
ver boende i huset nogle år endnu. 

 
1920 
I 1920 sælger Christian Hansens 
enke stedet til Anders Chr.  
Pedersen. Nu er parcellen til 
gengæld blevet matrikuleret og 
har fået matr. nr. 72. Det be-
mærkes i skødet, at der med i 
handlen følger ”Komfur, Kak-
kelovne og Grubegryde”.  

Ved folketællingen i 1930 er 
Anders Christian Pedersen sta-
dig at finde på stedet, sammen 
med hustruen Anne Severine, 
født Andreasen. Han er land-
bruger og aldersrentenyder. 

Ane Severine Andreasen døde 
i 1933 og Anders Christian  
Pedersen i 1939. 
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1940  
Efter Anders Christian Pedersen 
død sælger arvingerne i 1940 
stedet til Alfred Christian Bern-
hard Madsen. 

Ved folketællingen i 1940 bor 
Alfred Bernhard Madsen på ste-
det sammen med hustruen 
Maren Marie, født Bendtsen, 
samt sønnerne Christian 
(1926), Jens (1930) og Peter 
(1938). 

 
19xx 
Anders Skoven har også boet i 
huset, formodentlig som ejer. 

Uvist hvornår overtog Anton 
Michaelsen ejendommen på  
Alleen 11. Han var gift med 
Oda. Parret havde datteren 
Ester samt 2 børn mere. 

 
1977 
I 1977 overtog Egon Sørensen 
stedet. Han var gift med  
Susanne, og parret havde søn-
nen Martin.  
 
2004 
I 2004 overtog den nuværende 
ejer (december 2018) René 
Knudsen stedet på Alleen 11.    

Alleen 11  
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B14854.
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1) Gadejord - I slutningen af 1700-
tallet kom de landboreformer, der 
banede vejen for en omfordeling af 
den gamle bondejord, kaldet ud-
skiftningen 2). Ved udskiftningen 
kunne lodsejerne ikke kræve min-
dre arealer som f.eks. vandings-
steder, driftsveje, grusgrave m.v. 
udskiftet. Disse arealer blev derfor 
ved udskiftningen henlagt til fælles 
brug.  

Begrebet gadejord dækker over 
de fællesarealer - en landsbygade, 
et gadekær, en fællesvanding, eller 
en sand-, ler- eller kalkgrav – der lå 
tilbage efter udskiftningen.  

I matriklen blev disse arealer  
betegnet med ordet ”fælles”. 
Arealerne kan samlet betegnes som 
”fællesjorde”. Disse fællesarealer 
blev som regel ikke matrikuleret. 
Dette gælder også Allen 11, som er 
tidligere gadejord. 

 
2) Udskiftningen betegner om-

fordelingen af landbrugsjorden 
under Landboreformerne fra 1700 
til 1850. Landbrugsejendomme 
flyttede mange steder fra landsby-
erne ud på de nye marker. ‘Udskift-
ningen hang nøje sammen med 
ændringen fra fællesdrift til bøn-
dernes ansvar for dyrkningen af 
deres egen jord. Mange steder 
skete udskiftningen ved en blokud-
skiftning, hvor hver gård fik et så 
firkantet areal som muligt.


