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Alléen 9 
Øster Hassing By matrikel 70ab

forinden salget hjemtaget et 
lån i Husmandskreditforeningen 
med pant i de 2 parceller. 
 
1908-1922  
I 1908 overdrager Johan Chri-
stensen ved mageskifteskøde 1) 

stedet til gårdejer Niels Jacob-
sen i Pallisgaard og tømrerme-
ster Peter Hansen i Gandrup i 
sameje. I 1909 dør Niels Jacob-
sen og hans enke, Johanne Sø-
rensen, overtager adkomsten 2) 
til hans anpart af matrikelnum-
rene 32b og 70ab. I 1911 sæl-
ger Peter Hansen og Niels 
Jacobsens enke stedet til Niels 
Knudsen. Køberen skal dog ac-
ceptere et lejemål på stedet, 
som udløber senere samme år.  

Niels Knudsen dør året efter, 

Matrikelkortet 
fra 1904 viser 

viser det meste 
af byen Øster 

Hassing syd for 
Houvej. 

Den tidligere 
fælles grusgrav 

på hjørnet af 
Houvej og  

Alléen, som ses 
på kortet fra  

1862, er nu  
blevet til  

Fælles Vanding. 
Matriklerne 32b 

og 70 ab med 
huset indtegnet 

ligger syd for  
bydammen. 
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i 1912. Enken, Karen Christian-
sen, får dog først adkomst 2) til 
stedet i 1916, da hun sælger de 
2 parceller til Peder Christian 
Jørgensen. Allerede året efter, 
i 1917, sælger han til Ludvig  
Marinus Jensen. I skødet står, 
at stedet sælges med ”Bygnin-
ger med mur- og nagelfaste  
Appertinentier 3), herunder 
Komfur, Kakkelovne, Grube-
gryde, Hylder og Rækker og en 
Trappe”.  

I 1922 sælger Ludvig Marinus 
Jensen stedet til smedemester 
Christen Andersen. Christen An-
dersen dør i 1930, hvor han an-
gives at være aftægtsmand og 
forhenværende smed.  

 
1935 
Smeden enke, Johanne Marie 
Andersen, født Esbersen, får i 
1935 adkomst 2) til stedet, og 
sælger samme år huset til syge-
plejerske Johanne Nielsen ved 
Hals Sygehus. Johanne bliver 
boende på Hals Sygehus, mens 
hendes datter Karen og sviger-
sønnen Valdemar Munch flytter 
ind i huset. Parret måtte i 1932 
ved en tvangsauktion fraflytte 
Valdemars fødehjem ejendom-
men Skovbakhus (Øster Hassing 
Vej 169). 

1865 
I slutningen af 1865 får hus-
mand Søren Christensen tilla-
delse til at udstykke 2 par cel ler 
fra sin ejendom. Disse parcel-
ler, som matrikuleres 32b og 
70ab, sælges i 1866 til gårdejer 
Søren Svendsen, som straks vi-
deresælger til tømrer Christian 
Hansen. 

I 1893 sælger Christian  
Hansen de 2 parceller til Søren 
Svendsen. Det må være ham, 
der bygger på parcellen, da 
huset på Alléen 9 ifølge de of-
fentlige registre angives at 
være opført i 1895. Da Søren 
Svendsen i 1903 sælger til Johan 
Christensen angives stedet at 
være en ”Husejendom”. I øv-
rigt havde Søren Svendsen året 

Matrikelkortet 
fra 1862 viser 

matriklerne 
32b og 70ab  

nederst midt  
på kortet.  

Hals 
Arkiv

1) Mageskifte er 
at bytte fast ejen- 
dom eller dele 
heraf. Der vil ofte 
være tale om, at 
den ene part be-
taler et beløb til 
den anden part 
for en værdifor-
skel mellem de to 
ejendomme.  
 
2) Adkomst bru-
ges i betydningen 
”besiddelse af en 
rettighed til 
noget”. Et doku-
ment, som fast-
slår en adkomst, 
f.eks. et skøde på 
en fast ejendom, 
kaldes et adkomst- 
dokument; i dette 
tilfælde er doku-
mentet en skifte-
retsattest. 
 
3) Appertinentier 
er et juridisk ud-
tryk som betyder 
tilbehør. 
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1939 
I 1939 bliver Johanne pensione-
ret fra Hals Sygehus, sælger 
huset Alléen 9 til sin svigersøn, 
arbejdsmand Valdemar Munch, 
og flytter ind hos datteren og 
svigersønnen. Hendes otium i 
Øster Hassing bliver kort, da 
hun dør i 1944. 

Valdemar Munch var i 1927 
blevet gift med Karen Marie  
Nielsen fra Hals, og parret fik i 
1929 sønnen Aage. Om sidst-
nævnte fortælles, at han var 
god til at spille på harmonika. 
Valdemar Munch arbejdede på 
gården Hedegaard (Hedegårds-

Hals Arkiv

vej 16). Han betegnes som en 
stille og sindig mand.  

I 1982 lægges matr. nr. 32a 
ind under matr. nr. 70ab. Sam-
tidig laves lidt skelforandringer 
mod matr. 48a (Alléen 7). 

Valdemar Munch døde i 1980 
og Karen Munch i 2000, begge 
er begravet på Øster Hassing 
kirkegård. 

Om huset på Alléen 9 kan 
Valdemar Muncks barnebarn, 
Ole Munk, huske nedenstående: 

Jeg husker huset som et lille 
lavloftet hus. Jeg er 178 cm 
høj, men skulle dukke hovedet 
for at komme fra det ene rum 

til det andet. Den eneste var-
mekilde var kakkelovnen, der 
var placeret midt på stuens 
sydlige væg, cirka midt i 
huset. Man kom altid ind ad 
bagdøren – den sydlige – her 
kom man ind i en lille bitte 
gang, hvor der var tre døre. 
Døren til højre førte ned til 
baghuset, hvor der var indret-
tet et primitivt grovkøkken 
(bordplade med et gasappa-
rat); det blev brugt til at koge 
klejner, koge grønkål, stege 
flæsk og de ting, der ”svi-
nede”. Døren ligeud førte til 
et lillebitte toilet, hvor der 

Luftfoto af  
Alléen 9 fra 
1959.  
Foto: Sylvest Jensen; 
Det kgl. Bibliotek. 
B13023 Hals Arkiv.

Johanne  
Kristine Nielsen 
(født Pedersen) 

med datteren 
Karen Munk 

og hendes søn 
Aage Munk,  

fotograferet i 
1929.  

Foto: From  
Løvstrøm, Aalborg. 
B12680 Hals Arkiv.

Alléen 9, foto 
fra 1967-72.  

Foto: B12674  
Hals Arkiv.
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var toilet og håndvask; bruser 
kom til en gang sidst i 60’erne 
eller 70’erne, tror jeg. Døren 
til venstre førte ind i et lille 
køkken, hvor der var køkken-
bord ud mod vejen og et kom-
fur i den nordøstlige krog ind 
mod stuen. Endelig var der 
plads til et køleskab. 

Man gik gennem køkkenet 
ind i stuen. Stuen var gennem-
gående og havde således både 
et vest og et øst vindue. Spise-

stuen var indrettet, således at 
spisebordet stod ved det vest-
lige vindue, normalt var der 
altid voksdug på. Her har land-
posten drukket mange kopper 
kaffe. I modsatte ende af 
stuen var der en sofagruppe.  

Når man kom ind i stuen fra 
køkkendøren og drejede til 
højre ned mod sofagruppen, 
kom der på højre hånd en dør 
ind til det østvendte sovevæ-
relse, der således lå ”modsat” 
køkken og toilet. Gik man i 
stedet ligeud (nordpå), når 
man kom fra køkkendøren ind i 
stuen, så var der på modsatte 
side af stuen døren ind til for-
gangen. Jeg kan kun huske, at 
den blev brugt nogle få gange, 
når der skulle komme ”fine” 
gæster til kaffe. Når man var 
kommet ind i forgangen, kunne 
man så dreje mod øst. Her kom 
man i en lille gang, hvor der til 
venstre var indrettet spise-
kammer (mod husets nord-
væg). Fortsatte man forbi 
spisekammeret, kom man ind i 
husets værelse (også kaldet 
Aages værelse), der vendte 
mod øst ligesom soveværelset. 

Det lyder fint med de mange 
rum, men da huset var lille, 
var de fleste rum også meget 
små. Det var faktisk kun stuen, 

der var af nogenlunde stør-
relse. Jeg kan huske, at de fik 
vandvarmer, og inden da måtte 
min bedstemor varme vand i 
gryder, når vi børnebørn skulle 
vaskes og hårvasken klaredes i 
køkkenvasken.  
 
1995-1998 
I 1995 sælger Valdemar Munchs 
enke, Karen Munch, stedet på 
Alléen 9 til Helle Schou.  

Hun videresælger ejendom-
men i 1998 til Per Beer. 
 
2001 
I 2001 overtager den nuvæ-
rende (november 2018) ejer 
Jens Egon Hansen stedet. Han 
er gift med Hanne, og parret 
har datteren Henriette og søn-
nen Peter. 

Jens Egon Hansen er udlært i 
manufaktur i forretningen Far 
og Søn i Hals. Han har blandt 
andet i mange år kørt skolebus 
for Orla’s Busser i Gandrup. 

Hanne er uddannet omsorgs-
assistent. Hun har i flere år 
været sufflør, når der blev spil-
let dilettant i Øster Hassing 
Forsamlingshus. 
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Alléen 9 er her 
fotograferet i  
efteråret 2018.   
Foto: Ove Jakobsen   
B12544 Hals Arkiv. 

Valdemar Munk 
foran Alléen 9 
på sønnen 
Aages Royal  
Enfield motor-
cykel, 1949-54.  
Foto:  
B12671 Hals Arkiv. 


