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Hølundvej 9, Frysehuset 
Øster Hassing By matrikel 30c

køleanlæg og frysebokse. Og jo 
mere boksplads man ønskede, 
jo mere måtte man betale.  

I boksene opbevarede man 
primært kød og fjerkræ, men 
også grønsager og bær. Da det i 
løbet af 1970’erne blev almin-
deligt udbredt med kumme -
fryser i de enkelte hjem, stop - 
pede de fleste frysehuse deres 
aktiviteter. 
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1952 
I 1952 blev der udstykket en 
parcel fra matr. nr. 30a (Hø-
lundvej 7). Den nyudstykkede 
parcel fik matr. nr. 30c, og 
adressen Hølundvej 9 blev her-
med en selvstændig enhed. 

Samme år, tinglyst 11. sep-
tember, blev parcellen solgt af 
Marius Jakobsen til ”Ø. Hassing 
og Omegns Andelsfrysehus”. 

Der er ingen tvivl om, at det 
var et stort gode for Øster  
Hassings og omegnens hus-
mødre, at de nu slap nu for at 
skulle salte kødet, men i stedet 
fryse det ned. Så det var popu-
lært at få adgang til en boks. 
Der var hele og halve bokse. 
Desuden var en lynfryser, hvor 
kødet skulle fryses ned, før 
man kunne låse det ned i egen 
boks. Såfremt der var mange, 
som skulle fryse ned samtidigt, 
kunne det give problemer med 
at hitte ud af, hvis der var hvis.  

Bestyrer af frysehuset var 
Anna Brønd (Hølundvej 10). 
 
2019 
Øster Hassing Frysehus har for 
længst udspillet sin rolle som 
frysehus. Men det er stadig  
”Ø. Hassing og Omegns Andels-
frysehus”, der står som  
adkomsthaver 1) hos ting -
lysningskontoret. At foreningen 
ikke længere eksisterer, kom-
mer for indeværende ikke ting-
lysningen ved. Først hvis stedet 
skal sælges, må advokaterne 
ind og rede trådene ud. Så det 
letteste er nok at bruge stedet, 
uden at stå som rette ejer. 

Fra slutningen af 1940’erne og 
årene fremover blev der bygget 
mange frysehuse i Danmark af 
lokale frysehusforeninger,  
således også i Øster Hassing.  

Foreningens medlemmer  
betalte et årligt indskud som 
gik til dækning af frysehusbe-
styrerens løn, driften og ren-
terne på lånet til byggeriet. 
Frysehuset blev etableret med 

Hals 
Arkiv

Hølundvej 9 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12552.

 
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.
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