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Houvej 295  
Øster Hassing By matrikel 35b, nu nedrevet

til købmand N. P. Nielsen står 
der i skødet, at handlen omfat-
ter ”derpaa værende Bygnin-
ger”. 

I 1900 sælger købmand N. P. 
Nielsen parcellen til slagter 
Jens Laurits Nielsen. Med ejen-
dommen følger, jævnfør skø-
det, ”de paa denne staaende 
Bygninger med mur- og nagel-
faste Appertinentier 1), herun-

 Side 1 af 3 

•

Fortsættes næste side

der Komfur, 4 Kakkelovne, Gru-
bekjedel, Hylder og Rækker i 
Kjøkkenet og Spisekammeret 
men derimod ikke Diske, Reoler 
eller andet Butiksinventarium, 
hvorimod en Rulle medfølger”. 

I 1903 mageskifter 2) slagter 
Jens Laurits Nielsen med tøm-
rer Niels Chr. Nielsen, hvormed 
sidstnævnte overtager adkom-
sten 3) på ejendommen. 

1892-1903 
I 1892 sælger gårdejer Rasmus 
Thomsen af Øster Hassing en 
parcel, der er udstykket fra 
matr. nr. 35, til tømrer Peter 
Hansen. Parcellen bliver skyld-
sat under matr. nr. 35b. 

Parcellen må snart efter 
være blevet bebygget, for da 
murer- og tømrermester Peter 
Hansen i 1898 sælger parcellen 
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 1) Appertinentier, juridisk udtryk som betyder tilbehør. 
 
2) Mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele 
heraf. Der vil ofte være tale om, at den ene part beta-
ler et beløb til den anden part for en værdiforskel mel-
lem de to ejendomme. Det forekommer ofte i familier, 
hvor børnene ønsker at overtage deres barndomshjem 
af forældrene, som så til gengæld har brug for en min-
dre ejendom og derfor overtager barnets.  
 
3) Adkomst bruges i betydningen ”besiddelse af en  
rettighed til noget”. Et dokument, som fastslår en  
adkomst, f.eks. et skøde på en fast ejendom, kaldes et 
adkomstdokument; i dette tilfælde er dokumentet et 
”Mage skifteskjøde”.

Matrikelkortet over Øste Hassing by fra 1904 viser 
huset på Houvej 295, matr.nr. 35b,  mellem Kirken og 
Gamle Anes hus ved den fælles vanding, gadekæret.

Det nu nedrevne 
hus på Houvej 
295 er bygget i 
slutningen af 
1890’erne, og 
har både været 
købmands- og 
slagterbutik.  
Fotografiet er 
fra 1970’erne.  
Foto:  
Hals Arkiv, B13247.
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1916-1933 
De næste 4 år skifter parcellen 
på Houvej 295 ejer 5 gange. 

I 1916 sælger N. C. Nielsen 
ejendommen til A. C. Pedersen 
og Simon P. Jensen. Allerede 
året efter, i april 1917, sælger 
A. C. Pedersen fra Vester Neisig 
og Simon P. Jensen fra Poul-

Hals Arkiv

strup parcellen til F. O. Rømer. 
Og sidstnævnte sælger samme 
år, i oktober 1917, til Anders 
Peter Petersen. I 1918 sælger 
dræningsmester A. P. Petersen 
til Søren Marius Pedersen, og 
sidstnævnte sælger i 1919 til 
gårdejer Peter Jensen af Øster 
Hassing. 

Endelig kommer der lidt ro 
over handlerne for gårdejer 
Peter Jensen beholder ejen-
dommen frem til 1924, hvor 
han sælger til Jens Larsen.  

I 1933 sælger Jens Larsen 
parcellen til Christian P. Olsen. 

 
1934-1935 
Den 4. juni 1934 blev der ting-
lyst en servitut på ejendom-
men. Dette var en tinglysning 
med ”Dok. om ret for Øster 
Hassing Menighedsråd til at op-
føre en hestestald med ret for 
ejeren til at fjerne den efter 
50 års forløb fra 1/1 1934”. 

I 1935 overtager Adolf Sven-
ningsen huset på Houvej 295. 
Adolf Svenningsen er født 1875 
i Dronninglund og døde 1953. 

Han var gift med Ellemine 
(kaldet Mine) Kristine  
Svenningsen, der er født 1875 i 
Sverige og som døde 1965. 

Begge er begravet på Øster 
Hassing kirkegård. Parret havde 
sønnen Christian og en datter.  

 
 
 
 
 

Luftfoto af  
Houvej 295  
fra 1959. I det 
hvide udhus har 
Kirken fra 1934 
haft hestestald.  
Foto: Sylvest Jensen; 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13098.
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Houvej 295 med 
kirketårnet i 
baggrunden. 
Fotografi fra 

1970’erne.  
Foto:  

Hals Arkiv, B13243.



19xx 
Hvornår de næstkommende 
ejere har overtaget stedet 
vides ikke. 

Karl Johan Larsen, der var 
gift med Else Johanne, er den 
første af disse. Han er født 
1901 og døde 1979. Hun er født 
1898 og døde 1975. Begge er 
begravet på Øster Hassing kir-
kegård. Parret havde børnene: 
Svend, Ester, Grete, Gunner og 
endnu en datter. 

Senere har Knud Erik Madsen 
ejet huset. 

 

1985-2010 
I 1985 overtager Niels Aage 
Hansen parcellen ved auktions-
skøde 4). I 2007 overtager Else 
Marie Engelbrektsen og Daniel 
Rune Bergmann stedet, og i 
2009 overtager Nykredit Forsik-
ring A/S stedet. 

15. september 2010 overta-
ger Øster Hassing Menighedsråd 
parcellen på Houvej 295. Her-
efter blev huset brudt ned, så 
adressen eksisterer som sådan 
ikke længere.  

I dag bruges grunden til  
opmagasinering af jord, grus 
m.m. til kirkegården.

Else Johanne  
og Karl Johan  

spiser i haven, 
formodentlig 
sammen med 

deres børn 
Svend, Esther, 

Grethe, og 
Gunnar. 

Fotografi fra 
1950’erne.   

Foto:   
Hals Arkiv. B13252.

Else Johanne,  
der var gift med 

Karl Johan  
Larsen, er her  
fotograferet i 

haven engang i 
1970’erne.   

Foto:  
Hals Arkiv, B13249.
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 4) Et auktionsskøde adskiller sig  
kun lidt fra et almindeligt skøde. Et 
auktionsskøde bruges under en 
tvangsauktion, eller en normal auk-
tion, hvor en bolig sælges, og ud-
stedes af fogedretten. Typisk vil et 
auktionsskøde blive udstedt, når 
køber har opfyldt hans forpligtigel-
ser, i forbindelse med auktionen. 
En købers forpligtigelser i forbin-
delse med en auktion, er betaling 
af det beløb, der var på buddet, og 
derudover at opfylder alle auktions- 
vilkårene.  
Alt i alt, er et auktionsskøde, 
egentlig blot et helt almindeligt 
skøde, der beviser at det er dig, 
der ejer boligen. Auktionsskøde, er 
blot med til at vise at du har købt 
ejendommen på auktion. 


