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Hølundvej 19 
Øster Hassing By matrikel 3e

1956 
Stedet på Hølundvej 19 har 
matr. nr. 3e, og er udstykket 
fra matr. nr. 3a (Hølundvej 17) 
i 1956. Huset er ifølge de  
offentlige oplysninger bygget i 
1958.  
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•

Fortsættes næste side

Det er ejeren af Hølundvej 
17, Søren Fanøe Nielsen, som 
udstykker parcellen og som 
lader huset bygge til beboelse 
til sig selv, og han bor i huset 
frem til sin død i 1965. 

Efter faderens død i 1965  
må Maren Fanø Nielsen, gift 
Kristensen, datter af gårdmand 
Søren Fanø Nielsen, have over-
taget stedet på Hølundvej 19.  

Hun var i december 1955 
blevet gift med Bent Evald  
Kristensen. Af parrets børn  
huskes Poul, Jan, Søren Ole, 
Lars, Jens Christian, Annette 
(død), Annette og så var der en 
dreng mere, hvis navn ikke  
huskes. 

Formentlig har Bent  
Christensen, der var murer -
mester, både bygget huset på 

Der er et hul i de digitaliserede 
ejendomsoplysninger, som gør 
de ældste oplysninger om ste-
det på Hølundvej 19 usikre,  
da disse kun er baseret på  
hukommelsen.  

Hals 
Arkiv

Matrikelkortet 
over Øster  
Hassing by  

1904-1961 viser  
matrikel 3e.  

Foto: Hals Arkiv.

Luftfoto af  
Hølundvej 19 

fra 1959. 
Foto:  

Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 

Hals Arkiv, B13129.
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Hølundvej 15 (1957) og huset 
på Hølundvej 19 (1958). 

Efter Søren Fanøe Nielsen 
død står Maren og Bent Kristen-
sen med 2 huse. I det lange løb 
viste det sig måske at blive 
problematisk, i al fald går  
stedet på Hølundvej 19 på 
tvangsauktion.  
 
1969 
I 1969 overtager Poul Erik Jen-
sen adkomsten 1) til stedet på 
Hølundvej 19 ved fogedudlægs-
skøde 2). Han bliver gift med 
Kirsten Jensen, der er datter af 
vognmand Marius Jensen, som 
boede på Hølundvej 8 i perio-
den 1933-1995.  

Hals Arkiv

Poul Erik arbejdede som  
mekaniker ved Hvorup Auto-
ophug og senere som rutebil-
chauffør. Kirsten arbejdede en 
tid som kantinemedhjælper i 
den tidligere Hals Kommune. 
Parret har sønnerne Lars og 
Claus. 
 
2004 
I 2004 overtager June Karina 
Jensen og Ken Færch Nielsen 
stedet. 
 
2008 
I 2008 overtager den  
nuværende (marts 2019) ejer, 
Jan Edvard Sørensen, stedet på  
Hølundvej 19.  

Han er musiker og spiller 
bl.a. i bandet Beggars Blue. 
Hustruen Janne Rydborg Erik-
sen har en blomsterbutik i  
Nørresundby.    

Hølundvej 19 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12554.

Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk

 
1) Adkomsten 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. 
 
2) Fogedudlægningsskøde (foged 
udlægsskøde) udfærdiges når en 
ejendom købes på en tvangs -
auktion. Fogeden er her at opfatte 
som sælger for han/hun er som 
reglen rendt fra hus og hjem eller 
måske rejst, derfor skriver fogeden 
skødet under på "sælgerens" vegne. 
Fogeden skøder til køberen, som 
man siger i den branche.


