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Hølundvej 22 
Øster Hassing By matrikel 70bq

Han overtog sin faders vogn-
mandsforretning og var vogn-
mand i mange år, indtil han fik 
job ved Hvorup Autoophug.  
 
1984 
I 1984 overtager Henrik Peder-
sen stedet på Hølundvej 22, 
men han bor der kun i kort tid.  
 
1985 
I 1985 overtager Else Korsgaard 
stedet.  Else Korsgaard, som 
var dagplejemor, var gift med 
Per Uffe Tams Korsgaard, som 
var fodermester. 

Else Korsgaard døde i 1999, 
44 år gammel, og blev begravet 
på Øster Hassing kirkegård. I 
2000 overtager Per Korsgaard 
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•

adkomsten 1) til stedet på Hø-
lundvej 22 ved skifteretsattest. 

Han har efterfølgende giftet 
sig med Shanwan, der kommer 
fra Thailand. 

Hver sommer sælger Peter 
Korsgaard kartofler, jordbær, 
ærter og andre grønsager fra 
stedet via en bod.   

Ejendommen har fra udstyk-
ningen og til i dag (marts 2019) 
bestået af matr. nr. 70bq og et 
jordtilliggende på 1.000 m2.

I 1954 overtager Jørgen Peter 
Hansen gården Sønderhaven 
(Hølundvej 20). Ejendommen 
bestod da af flere matrikel-
numre, herunder matr. nr. 
70an. Det er fra sidstnævnte 
matrikel, at Jørgen Peter Han-
sen i 1966 udstykker matr. nr. 
70bq, som i dag har adressen 
Hølundvej 22.  
 
1966 
I 1966 sælger Jørgen Peter 
Hansen den nye udstykkede 
parcel, matr. nr. 70bq, til Kjeld 
Jensen, som året efter bebyg-
ger grunden. 

Kjeld Jensen og hustruen 
Bente har børnene Peter, Søren 
og Kristian.  

Hals 
Arkiv

 
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 adkomst-  
dokument. Dette kan være en  
skifteretsattest eller et skøde.

Hølundvej 22 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12563.
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