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Houvej 288  
Øster Hassing By matrikel 37c

1924 
I 1924 sælges ejendommen til 
Chr. P. Jensen, som var murer, 
og som lavede alt forefaldende 
arbejde rundt omkring. Han 
blev kaldt ”Bette murer”.  

I 1926 gifter Christen Peter 
Jensen sig med Kirsten Marie 
Pedersen, og i 1929 får parret 
sønnen Immanuel.  

Ved folketællingen i 1940 bor 
parret på matriklen sammen 
med deres nu 11-årige søn. 

 
1969 
I 1969 overtager Immanuel Jen-
sen stedet efter sine forældre. 
Han gifter sig med Ella. I 1991 
dør Immanuel Jensen, men  
hustruen bliver boende i huset.  

Uddrag fra Skøde- og Pantebogen 
for Kær Herred, Aalborg Amt, 
1920-1921. Efter Thomas Nielsens 
død i 1920 får arvingerne adkomst 
til ejendommen ved fremlæggelse 
af skifteretsattest. Adkomst bru-
ges i betydningen ”besiddelse af 
en rettighed til noget”. Et doku-
ment, som fastslår en adkomst, fx 
et skøde på en fast ejendom, kal-
des et adkomstdokument; i dette 
tilfælde er dokumentet en skifte-
retsattest. Bemærk i øvrigt de 
mange arvinger, der er efter Tho-
mas Nielsen (1845-1920) og Karen 
Margrethe Nielsdatter (1835-
1917). De mange arvinger er ikke 
udtryk for at parret fik mange 
børn, tværtimod fik de ingen 
børn, så arvingerne er søskende og 
søskendes børn.
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1995 
I 1995 overtager Allan Råbjerg 
Jørgensen huset. 
 
2005 
I 2005 overtager Jens Peter 
Svendsen, kaldet Låsby Svend-
sen, huset på Houvej 288, og 
huset blev lejet ud.  

Huset, der var stærkt for-
sømt, blev revet ned omkring 
2010.

1882-1920 
I 1882 overtager Poul Nielsen 
Dahl matriklen efter Christen 
Jørgensen. Han beholder  
stedet indtil 1909, hvor han 
sælger til Thomas Nielsen.  
Thomas Nielsens hustru, Karen 
Margrethe Nielsdatter, dør i 
1917 og Thomas Nielsen selv 
dør i 1920. Huset, der nu er ne-
drevet, blev formodentlig byg-
get i starten af 1900-tallet. 
Herefter sælger  
arvingerne ejendommen til  
Madsine Marie Christensen og 
Ane Margrethe Frederikke  
Pedersen, ”i lige Sameje” for-
tæller skødet. De 2 damer 
hører i øvrigt begge til den 
lange række af arvinger. 

På luftfotoet  
fra 1955-56 ses 

Houvej 288  
til venstre. 

Huset, der nu 
er nedrevet, 
blev formo-

dentlig bygget  
i starten af  
1900-tallet. 

Nabohuset er 
Houvej 286. 

Til højre ligger 
Øster Hassing 

Skole. 
Foto: Hals Arkiv. 

Matrikelkortet fra 1892 viser 
matr. nr. 37c øverst til venstre. 
Øster Hassing Skole ligger på  
matr. nr. 70aaa og 1a. 
Fra matr. nr. 37c blev i 1910  
frasolgt en lod, matr. nr. 37e,  
der er nutidens Houvej 286.

Hals 
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