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Houvej 289  
Øster Hassing By matrikel 49c m.fl.

vinkelret paa Landevejen, saale-
des at Afstanden fra det vestlige 
Skjel langs Landevejen bliver 10 
Favne, medens Afstanden i Syd 
bliver det Punkt, hvor den vin-
kelrette Linie skjærer Sydgræn-
sen.”. Så burde omridset jo 
være klart for enhver, men i 
hvert fald lykkedes det for land-
måleren og udstykningen fandt 
snart efter sted. Parcellen ma-
trikuleres med matr. nr. 49c og 
70am. 

Parcellen må være blevet be-
bygget kort efter overtagelsen, 
formodentlig allerede i år 1900.  
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1910-1941 
Christian Markussen havde det 
svært med økonomien, allerede 
i 1903 var der problemer, men 
først ved fogedudlægsskøde i 
1910 bliver parcellen overtaget 
af skomager Jens Christensen 
Høj efter en tvangsauktion. 

De næstkommende ejere er 
N. P. Nielsen, der overtager par-
cellen i 1928, købmand Jens A. 
Nielsen, der overtager parcellen 
i 1935, og Frederik Pedersen 
Lærke, der overtager parcellen i 
1938, sidstnævnte overtagelse 
igen efter en tvangsauktion.  

I 1941 overtager Magnus Wint-
her Kjeldsen stedet.  

1899 
Ved skøde af 24. juni 1899, ting-
læst 22. december, sælger gård-
ejer Morten Svendsen af Øster 
Hassing ”en Parcel af mine Jor-
der inde i Byen” til skrædder 
Christian Markussen af Øster 
Hassing. Parcellens afgræsning 
beskrives i skødet således: ”Den 
solgte Parcel grænser mod Nord 
til den offentlige Landevej, som 
fører til Ulsted mod Vest til 
Kjøbmand Holsts Ejendom. Imod 
Syd dannes Grænsen af en Linie 
parallelt med Landevejen langs 
Nordsiden 15 Favne fjernet fra 
denne. Endelig dannes Østgræn-
sen for det solgte af en Linie 
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1946 
I 1946 overtager Chr. Laurits E. 
Holst stedet. Det er formodent-
lig ved denne handel, at matr. 
nr. 49d tilkøbes. Chr. Holst var 
tømrer og havde værksted i ud-
huset. I udhuset var der også 
plads til et par grise. Chr. Holst 
var først gift med Johanne og 
efter hendes død med Petra. 

Der har været flere lejemål i 
huset, mens Chr. Holst ejede 
dette. Blandt lejerne kan næv-
nes Hans Pedersen, der var gift 
med Else. Parret havde børnene 
Karen Margrethe og Frank. Hans 
Pedersen var frisør og blev der-
for kaldt ”Barber Hans”. Hans 
søn Frank havde duer og kaniner 
i udhuset. Også Chr. Larsen, kal-
det ”forpagteren” boede til leje 
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i huset. Han havde et lille cykel-
værksted. 

Der blev lavet lejlighed med 
kvist til en tømmersvend, og her 
flyttede Martin Brønd Nielsen 
ind. Martin var kendt af mange i 
omegnen, således var han den 
lokale sprængningsmand, når 
der skulle sprænges store sten 
væk. Han lavede også et stort 
stykke arbejde for boldklubben, 
og var altid med de unge spil-
lere ude til kamp. Martin hand-
lede med gammelt jern. Martin 
var gift med Stinne, og parret 
havde 2 børn, Svend Åge og 
Anne Marie. Svend Åge blev ud-
dannet ved købmand Axel Jen-
sen i Gandrup, og efter endt 
uddannelse tog han til Køben-
havn. Anne Marie blev tidligt 

gift med Jens, og hun kom til at 
passe en minkfarm i Melholt. 

Om de mange lejemål og ikke 
mindst deres påvirkning af huset 
fortæller de nuværende ejere: 
”Der har gennem tiden boet 
mange mennesker i huset, og 
der er blevet drevet liberalt er-
hverv. Der har været barber, 
hvor vi nu har badeværelse. Der 
var fælles toilet under trappen 
til førstesalen, og der var et lille 
køkken inde i lejligheden, samt 
et lille køkken hvor vi nu har 
gæstetoilet. Tiderne var ander-
ledes, og man kunne nøjes med 
langt mindre plads. Det, som vi 
nu råder over 2 voksne menne-
sker, har før huset 4 familier.”. 
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1967 
Jens Carl Jensen overtager ste-
det i 1967. Efter købet blev 
huset moderniseret til et en-  
familieshus. Jens Carl var gift 
med Inga, og parret havde bør-
nene Jytte, Anette og Søren.  

Jens Carl arbejdede som  
murerarbejdsmand hos murer-
mester Karl Georg i Stae, mens 
Inga arbejdede på alderdoms-
hjemmet i Gandrup.  

 

1989 
Preben Tronborg og Birthe Laur-
sen overtog stedet i 1989 med 
halvpart til hver. I 1995 overta-
ger Preben Tronborg begge halv-
parter. Han var blevet skilt og 
blev gift igen med Lis Larsen. 
Preben har datteren Vibeke, 
mens Lis har døtrene Sanne, Lea 
og Helle. Preben var driftsleder 
i firmaet KFK Foderstof. Senere 
blev han skolelærer. 
 

2004 
I 2004 overtages stedet af Mette 
Kirk Andersen og Torben Madsen. 
De havde børnene Markus og 
Anna. Mette arbejdede som 
lærer i Gandrup, mens Torben 
havde sit job i Aalborg. 
 
2009 
I 2009 overtages stedet af Per 
Mygind Christensen og Karen 
Strandgaard Poulsen.  

Per er musiker, og Karen er 
psykolog. 
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