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Houvej 267 
Øster Hassing By, matrikel 10i

og disse matrikuleres med 
matr. nr. 44a og 70k. De 2 par-
celler har et hartkorn 3) på hen-
holdsvis 2 fjerdingkar 1½ al- 
bum og 1 fjerdingkar 1 album, 
altså et mindre husmandsbrug. 
Ved folketællingen i 1870 angi-
ves Maren Jørgensdatter  da 
også at være jordbruger. 
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1866 
I 1866 køber Maren Jørgensdat-
ter, enke efter Christen Jensen 
Pallisgaard, af sin søn Jesper 
Christian Pallisgaard et ” Huus i 
Østerhassing By og Sogn med 
tilliggende Toft 1) og Gadelod 2)”. 
Handlen drejer sig om 2 parcel-
ler, der er udstykket samme år, 
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Matrikel nr. 70k, 
der er tidligere 
fællesareal der 

ligger overfor 
byens fælles 
grusgrav, og  

matrikel nr. 44a 
var i 1866  

begyndelsen på 
den senere 

ejendom på 
Houvej 267. 

Matrikelkortet 
1862-1892. 

 
1) Toft er et lille jordstykke, som 
er udskilt fra fællesjorden (der 
hører en toft til hver fæstegård). 
 
2) Gadejord - begrebet dækker 
over de fællesarealer - en landsby-
gade, et gadekær, en fællesvan-
ding, eller en sand-, ler- eller 
kalkgrav – der lå tilbage efter ud-
skiftningen. I matriklen blev disse 
arealer betegnet med ordet ”fæl-
les”. Arealerne kan samlet beteg-
nes som ”fællesjorde”.  

Gadejord er altså udyrket fælles-
jord foran gårdene, og den nævnte 
gadelod må være udstykket fra 
denne fællesjord. 
 
3) Hartkorn betyder egentlig 
"hårdt korn", altså brødkorn, men 
tidligere var tønde hartkorn en 
enhed for værdien af landbrugsjord 
(en kombination af jordens areal og 
ydeevne). I den lange periode, hvor 
al betaling foregik som byttehandel 
med konkrete varer var det nødven- 
digt med et fælles værdimål. Man 
besluttede sig til at sammenligne 
alle varer med værdien af det så-
kaldte "hårde korn" eller hartkorn.  

Hartkorn måltes i tønder (ikke at 
forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar 
= 96 album.
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Ifølge de offentlige registre 
angives det nuværende stuehus 
at være bygget i 1870. Vi ved 
fra ovennævnte skøde, at der 
allerede lå et hus på grunden i 
1866. Faktum er dog at Maren 
Jørgensdatter i slutningen af 
1871 får et lån på 300 rigsdaler 
af sin søn Anders Jørgen Chri-
stensen, formentlig til at bygge 
et nyt hus på grunden. Ud fra 
gamle matrikelkort kan tydeligt 
ses, at dette hus lå på matr. nr. 
70k. 

I 1883 sælger Maren Jørgens-
datter stedet til sin svigersøn 
Carl Peter Christensen. Sidst-
nævnte havde et par år tidli-
gere - i 1881 - erhvervet matr. 
nr. 70ac og 66b.  

I 1898 sælger Carl Peter 
Christensen de 4 parceller – 
matr. nr. 44a, 70k, 70ac og 66b 
– til Lars Chr. Nielsen. Ved ma-
geskifteskøde 4) senere samme 
år overdrager Lars Chr. Nielsen 
de 4 parceller til Hans Jørgen 
Hansen. 

I 1900 sælger Hans Jørgen 
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Hansen de 4 parceller til Jens 
Gregersen. At der er tale om et 
mindre landbrug fremgår af 
skødet, hvoraf ses at der bl.a. 
medfølger ”en Ko [og] to 
Grise”. Af folketællingen i 1901 
fremgår, at Jens Gregersen bor 
på matr. nr. 70k, så igen en be-
kræftelse på at huset ligger på 
dette matrikelnummer.  

 
1904/1908 
I 1904 sælger Jens Gregersen de 
4 parceller til Anders Larsen. I 
handlen medfølger bl.a. ”Avl, 
Afgrøde /af kartoflerne dog 
kun 1 Td/, 1 Ko, 1 Gris, 4 Høns, 
1 Hane og nogle af Smaared-
skaberne samt 3 Mejerispande, 
1 Si og en Malkespand”.  

Ved folketællingen i 1906 
bebos stedet af Anders Larsen, 
hustruen Marie Kirstine Larsen, 
samt børnene Lars Peter Lar-
sen, Ane Margrethe Larsen og 
Karen Oline Larsen. 

Ved mageskifteskøde af 25. 
juli 1908, tinglæst 19. februar 
1909, overdrager Jens Kjeldsen 

(Vinther) matr. nr. 10i og 70ar 
til Anders Larsen. Betalingen 
for de 2 parceller er en frastyk-
ning fra matr. nr. 44a (som ma-
trikuleres 44f). Ejendommen 
på Houvej 267 består nu af 6 
matrikelnumre, nemlig matr. 
nr. 44a (minus frastykningen af 
44f), 70k, 70ac, 66b, 10i og 
70ar. 

Af de efterfølgende folke-
tællinger fremgår, at Marie og 
Anders Larsen får 2 børn mere: 
Anders Peter Larsen og Niels 
Christian Larsen. 

Anders Larsen (Brønd) dør i 
1933 og hustruen Marie Larsen i 
1958, begge begraves på Øster 
Hassing kirkegård. Men forin-
den havde parret solgt ejen-
dommen til deres ældste søn. 

 

Houvej 267 
fotograferet  
fra luften i 
1959.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Hals Arkiv, B13030.

 
4) Mageskifte er at bytte fast  
ejendom eller dele heraf. Der vil 
ofte være tale om, at den ene part 
betaler et beløb til den anden part 
for en værdiforskel mellem de to 
ejendomme.   
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1929/1961 
I 1929 overdrager Anders  
Larsen stedet til sin søn Lars 
Peter Larsen, kaldet Lars Brønd. 
Han og hustruen Marie Sofie 
Larsen, født Hansen, kaldet 
Sofie, får børnene: Knud 
(1925), Oda (1926), Anders 
(1930) og Jens Jørn (1940). 

Lars Brønd var i sine unge 
dage kusk på flere store steder 
på Lolland. Med købet af Hou-
vej 267 får han en stor have 
med mange æbletræer, med 
mulighed for salg af frugt. Lars 
Brønd laver i den periode også 
æblemost for mange i Øster 
Hassing området. 

Lars Brønd dør i 1961, og 
enken Sofie får adkomsten 5) til 
stedet ved fremvisning af skif-
teretsattest i tinglysningsret-
ten. Hun bliver boende i huset 
frem til sin død i 1970.  

Begge er begravet på Øster 
Hassing kirkegård. 

I Lars Brønds tid bliver ejen-
dommen langsomt mindre og 
mindre. I 1943 sælges matr. nr. 
70ac til daværende Vester og 
Øster Hassing Kommune. I 1949 
foretages et par udstykninger 
fra matr. nr. 10i (matr. nr. 10o 
og 10p, nutidens Houvej 265 og 
271), og vistnok samme år sæl-
ges matr. nr. 66b fra. I 1960 fo-
retages endnu en udstykning 
fra matr. nr. 10i (matr. nr. 10q, 
nutidens Houvej 269).  

Også i Sofie Larsens tid bliver 
ejendommen mindre, da hun i 
1965 foretager endnu en ud-
stykning fra matr. nr. 10i (matr. 
nr. 10r, nutidens Houvej 273).  

Uvist hvornår bliver matr. nr. 
44a, 70k og 70ar inddraget 
under matr.nr. 10i. 

 

1971 
Efter Sofie Larsens død overta-
ger arvingerne i 1971 adkom-
sten til stedet på Houvej 267, 
og de sælger samme år til 
Børge Svenningsen. Han og  
hustruen Ingrid har sønnerne 
Torben (1968) og Bent (1972). 
Børge Svenningsen har arbejdet 
ved forskellige entreprenører, 
bl.a. i Vester Hassing og  
Aalborg, og Ingrid Svenningsen 
har i mange år været en vellidt 
dagplejemor i Øster Hassing. 
 
2016 
I 2016 overtager Bent Sven-
ningsen stedet på Houvej 267 
efter sine forældre.  

Han er smed og har i mange 
år været ansat hos LG Montage 
og senere hos Aalborg Portland. 
Hustruen Susanne Svenningsen 
er hjemmegående. Parret har 
børnene Bettina og Dan. 

Efter tilkøb, byttehandler, 
frasalg og sammenlægning af 
matrikelnumre består stedet 
nu (september 2019) kun af 
matr. nr. 10i, med et jordtillig-
gende på 2.364 m2.
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5) 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.

Villaen på  
Houvej 267   
fotograferet fra 
havesiden i  
efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12579.

Den renoverede 
villa med 
rødstens facade 
på Houvej 267   
fotograferet  
i 1990.  
Foto:  
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek.  
Hals Arkiv, B14833.


