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Houvej 287  
Øster Hassing By matrikel 70bd

Tinus og Stine havde børne -
ne: Holger, Frederik, Møller og 
Malte. Sønnen Malte og hans 
hustru døde i en ung alder og 
efterlod sig børnene Karl og 
Børge; Karl kom til at vokse op 
hos sine bedsteforældre, Tinus 
og Stine på Houvej 287, mens 
Børge kom til at vokse op hos 
sin farbror Frederik.  

Herefter overtog Anton  
Pallisgaard Jacobsen stedet. 
Han havde arbejdet i USA i 
mange år og kom til byen i en 
sen alder.  

Efter Anton Pallisgaard 
Jacob sen arvede Karen  
Margrethe Pedersen huset. 

Huset blev senere købt af 
Niels Kvist Pedersen (1895-
1974), der var gift med Caro-
line Marie, født Holst 
(1895-1985). Parret kom fra 
ejendommen Abildbak (Abild-
bak 22). 

Senere overtog Henning Jør-
gensen, med hustruen Birthe, 
stedet. De lavede en renove-
ring af huset.  
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Fortsættes næste side

De næste ejere var Svend Ja-
cobsen, med hustruen Dorte, 
som kun boede kort tid i huset. 

Stense Jensen, der havde 
datteren Nikoline, kaldet 
Nikko, boede til leje i over- 
etagen i mange år. Stense  
arbejdede i forskellige hjem i 
byen, specielt i Brugsen, hvor 
hun var næsten hver fredag. 
Stense ville i øvrigt gerne spille 
kort, og hun gik tit til spil.  

Hun flyttede senere til  
Dronninglund. 

 
1981 
I 1981 overtager Jens Møller 
Jakobsen stedet. Han er gift 
med Margit, og de har børnene 
Henrik og Mette. Parret boede i 
huset i mange år. Jens arbej-
dede i flere år på gården Øster 
Nejsig, og senere arbejdede 
han på Svend Pedersens ma-
skinstation i Vester Hassing. 
Han var også med til at lave 
stikledninger for naturgas-
selskabet. Margit arbejdede i 
flere år på plejehjemmet i 
Gandrup. 

1938-1940 
I slutningen af 1938 gifter vogn- 
mand Holger Markussen, der er 
født 1910 i Øster Hassing sogn, 
sig med Marie Esphavn, der er 
født 1907 i Glyngøre. Holger 
Markussen køber samtidig  
matriklen 70bd af enken Rosa 
Immersen (Houvej 285), skødet 
tinglyses 27. februar 1939, og 
familien bygger hus på stedet. 
Holger var også fiskehandler. 
Marie var damefrisør og havde 
salon i huset. 

Ved folketællingen i 1940 bor 
Marie og Holger Markussen i 
huset, sammen med datteren 
Anne-Lise. Holgers erhverv er 
angivet som vognmand.  

 
1941-1980 
I 1941 sælger Holger Markus-
sens forældre, Carl Martinus 
Markussen (1870-1955) og  
Kristine Marie Christensen 
(1871-1961), kaldet Tinus og 
Stine, deres ejendom i den 
nordlige ende af byen (Hølund-
vej 36A), og de overtager huset 
på Houvej 287.  
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2014-2018 
I 2014 overtager brødrene  
Thomas og Kristian Hansen fra   
Sønderhaven (Hølundvej 20) 
stedet.  

De renoverede huset fra top 
til tå, og det blev solgt til den 
nuværende ejer, Sille Sabine 
Dolbak. 

Hals Arkiv

Houvej 287, 
længst til højre, 

fotograferet 
1970-80. 
Hals Arkiv. 

Houvej 287  
fotograferet i  

efteråret 2018.  
Foto: Ove Jakobsen   

Hals Arkiv. 


