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Hølundvej 32 
Øster Hassing By, matrikel 70bl

1952 
I 1952 sælger Jens Peter Pedersen 
den parcel, han har frastykket, 
matr. nr. 70bl, til Øster Hassing 
Husflidsforening. Samme år op-
fører husflidsforeningen en 
husflidsskole på matriklen, som 
senere kommer til at hedde 
Hølundvej 32. 
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•

Fortsættes næste side

Husflidsskolen blev bl.a. 
brugt til snedkerarbejde, bog-
binding og arbejde i peddigrør. 

I 1970’erne blev husflidssko-
len brugt som klubhus for Øster 
Hassing Boldklub, da det oprin-
delige hus på sportspladsen på 
dette tidspunkt var blevet 
revet ned.  

Øster Hassing Husflidsskole 
I 1952 køber Jens Peter Pedersen 
matr. nr. 70h, der dengang sva-
rede til nutidens Hølundvej 30 
og Hølundvej 32. Samtidig bli-
ver stedet delt op i Hølundvej 
30, hvorpå hans hus står (matr. 
nr. 70h), og Hølundvej 32, som 
sælges fra (matr. nr. 70bl). 

Hals 
Arkiv

Den tidligere 
husflidsskole i 
Øster Hassing  
på Hølundvej 32 
fotograferet i 
1959.  
Foto:  
Sylvest Jensen,  
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13134.

 Fra venstre  
Hølundvej 30   

og til højre  
Hølundvej 32     

i 1959.  
Foto: 

Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 

Hals Arkiv, B13132.
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1984 
I 1984 overdrager Øster Hassing 
Husflidsforening huset til Øster 
Hassing Borgerforening.  

Man må formode, at husflids-
foreningen samtidig har stop-
pet sine aktiviteter. 

 
1985 
I 1985 overtager Kurt Jensen og 
Irma Jensen den forhenvæ-
rende husflidsskole på Hølund-
vej 32. 
 
1987 
I 1987 overtages stedet af VGH 
nr. 374 ApS. Bag dette lidt 
kryptiske navn stod vistnok et 
anpartsselskab, der primært 
udlejede erhvervsejendomme. 
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Hølundvej 32 blev dog ikke no -
gen guldgrube, og 3. november 
1988 kom der meddelelse ”om 
en endelig tvangsauktion”. 
 
1989 
I 1989 overtager Frank Simon-
sen og Pia Jensen adkomsten 1) 
til stedet ved auktionsskøde 2). 
Fra 1993 bliver Frank Simonsen 
eneejer. 
 
2002-2004 
Fra omkring år 2000 bliver det 
svært at skelne, hvorvidt hand-
lerne vedrører Hølundvej 30 
eller Hølundvej 32. Dette gæl-
der også nedenstående handler.  

I 2002 overtager Mariane 
Uhler Møller stedet. 

I 2003 overtager Johnni Bo 
Nielsen stedet. 

I 2004 overtager Johnny Allan 
Jokumsen stedet ved auktions-
skøde. 

 
2006 
I 2006 overtager Anita og Chri-
stian Solberg stedet på Hølund-
vej 32. Parret har børnene 
Frederik, Asbjørn og Alberte. 

Formentlig i 2011 overtager 
parret også stedet på Hølund-
vej 30. Og det er formentlig 
samme år, at matriklerne for 
Hølundvej 30 og Hølundvej 32 
lægges sammen, således at 
stedet bliver en samlet enhed.

Hølundvej 32  
fotograferet i 
foråret 2019.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B14889.

Fra venstre  
Hølundvej 32 og 
30 fotograferet 
i foråret 2019.  
Foto:  
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B14888.
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1) 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. 
 
2) Et auktionsskøde adskiller sig 
kun lidt fra et almindeligt skøde, 
og bruges ved en tvangsauktion, 
eller en normal auktion, hvor en 
bolig sælges. Et auktionsskøde, 
skal udstedes af fogedretten, og 
bliver udstedt, når køber har op-
fyldt hans forpligtigelser, i forbin-
delse med auktionen. En købers 
forpligtigelser i forbindelse med en 
auktion, er betaling af det beløb, 
der var på buddet, og derudover 
opfylder alle auktionsvilkårene.  

Et auktionsskøde et helt almin-
deligt skøde, der beviser at det er 
dig, der ejer boligen. Auktions -
skødet er blot med til at vise at du 
har købt ejendommen på auktion, 
og ikke via en normal handel.


