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Houvej 297  
Øster Hassing By matrikel 35a 

1918 
I 1918 sælger Jens Peter  
Christensen gården Houvej 297 
til ”Hr. Gartner Jens Jensen af 
Skørbæk”.  

Der må hen ad vejen være 
blevet solgt jord fra, for stedet 
består nu kun af matr.nr. 35a, 
70dd og 70pp, men der var dog 
stadig en enkelt ko, som med-
fulgte i handlen. Arealet er an-
givet til 22.580 kvadratalen, 
svarende til 8.806 m2.  

I 1921 tilkøber Jens Jensen 
en ”Englod, skyldsat under 
Matr. Nr. 29a” af husejer Karl 
Alfred Brix i Øster Hassing. 

Maleriet af  
Houvej 297 

fra 1921 skyldes  
den lokale  
gårdmaler  

P.J. Pedersen, 
der blev kaldt 

Skryds-Peter 
(1892 til 1962). 

Foto: B10627,  
Hals Arkiv. 
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•

Fortsættes næste side

1) 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 værdi -
forskel mellem 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 mindre 
ejendom og derfor 
overtager barnets.  

 
2) Adkomst  

bruges i betydningen 
”besiddelse af en  

rettighed til noget”. 
Et dokument, som 

fastslår en adkomst, 
fx et skøde på fast 
ejendom, kaldes et 
adkomstdokument;  
i dette tilfælde er  

dokumentet et  
mageskifteskøde.

På dette sted startede Jens 
Jensen, der er født 1867 på 
Mors, et handelsgartneri. 

 
1930 
I 1930 sælger Jens Jensen  
gartneriet til August Eduard 
Heinrich Nitzsch. I 1953 til-
køber Eduard Nitzsch matr. nr. 
18n af S. Jacobsen. 

Eduard Nitzsch er født 1884 i 
Tyskland og fik senere dansk 
statsborgerskab. Fra sit første 
ægteskab med Marie Hansen, 
der døde i 1925, havde han 
børnene: Svend (1912), Elmer 
(1913), Tage (1920) og Preben 

1863 
I 1863 overdrager Thomas  
Rasmussen Thodberg fra Øster 
Hassing matr. nr. 35 m.fl. til sin 
søn Rasmus Thomsen. Stedet 
var så stort, at det blev kaldt 
en gård, og her stiftede Rasmus 
Thomsen familie og drev land-
brug i mange år.  

Rasmus Thomsen Thodberg 
(1834-1916) og hustruen Anna 
Kirstine, født Ovesdatter (1837 
-1917) er begge begravet på 
Øster Hassing kirkegård. 

I 1908 sælger Rasmus Thom-
sen stedet ”til D’hrr. Gaardejer 
Niels Jacobsen af Pallisgaard i 
Østerhassing og Tømrermester 
Peter Hansen af Gandrup”.  

Senere samme år mage-
skifte1) de herrer Jacobsen og 
Hansen med husejer Johan 
Christensen, hvormed sidst-
nævnte overtager adkomsten2) 
på ejendommen. 

Ringer og graver Johan  
Christensen dør i 1914, og hans 
enke overdrager samme år  
stedet til deres søn, Jens Peter 
Christensen. Johan Christensen 
(1857-1914) og hustruen Maren, 
født Hansen (1860-1946)  
er begge begravet på Øster  
Hassing kirkegård. 

Luftfoto af 
Houvej 297  

fra 2011.  
Foto: B10617,  

Hals Arkiv. 

Hals 
Arkiv



 Side 2 af 2 Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk

Øverst til venstre:  
Gården ses syd  

for kirken på 
Højkantskort fra 

1848-1899. 
øverst til højre:  
Matr.nr. 35a 

ses nederst på 
Matrikelkort  

fra 1862.

Stuehuset  
Houvej 297  

fotograferet i  
efteråret 2018  

Foto: Ove Jakobsen   
Hals Arkiv. 

(1922). I 1927 blev han borgelig 
viet af borgmesteren i Nørre-
sundby med Ane Katrine Jør-
gensen, født 1888, der også 
førte et par børn med sig ind i 
ægteskabet: Justa (1918) og 
Paula (1920). Tilsyneladende 
fik Ane og Eduard Nitzsch ingen 
børn sammen. 

Fra en opgørelse i opslags-
værket "Danske Gartnerivirk-
somheder" fra 1938, beskrives 
Øster Hassing Handelsgartneri 
med et drivhus på 20 kvadrat-
meter, hvor der blev avlet 110 
tomatplanter. Desuden var der 
2 ha. agerjord med jordbær,  
½ ha. med hindbær, diverse 
grøntsager, blomkål, agurker, 
samt 150 frugttræer. Endelig 
var der en del plante- og blom-
sterhandel. I beskrivelsen står 
endvidere, at jorden er skørle-
ret, og at der er gode levende 
hegn. Jorden bearbejdedes 
med hestekraft, og afsætnin-
gen skete til opkøbere i Nørre-
sundby og Aalborg, samt til 
kirkegården. I plukketiden be-
skæftigedes ca. 20 koner i 
gartneriet. 

I en lang årrække drev Ane 
og Eduard Nitzsch gartneriet i 
Øster Hassing.  

Da kræfterne ikke længere 
slog til, solgte de gartneriet og 
flyttede til Ulsted. 

2004 
I 2004 overtager Brian Poulsen 
og Lilian Holm Simonsen ejen-
dommen på Houvej 297.  

De lod de sidste drivhuse rive 
ned, så der ikke længere var 
direkte spor efter gartneriet. 

Parret har børnene Nikolaj 
og Sofie. På adressen driver  
Lilian Holm Simonsen firmaet 
GO’ Massage. 

I dag (2018) består ejendom-
men af matr. nr. 35a og har et 
areal på 2.257 m2.

Kilder 
Høj, Bjarne:  
Øster Hassing 
Handelsgartneri 
i Ting og Tider 
21, s. 1-2.  
Hals Museum, 
2006.

1957 
Gartneriet blev i 1957 over -
taget af Tage Christensen, der 
var gift med Guldborg.  

Han byggede flere store driv-
huse, hvor der dyrkedes blom-
ster, kål, agurker og tomater.  

Parret, som havde børnene 
Kurt og Kirsten, drev stedet 
med stor flid, men trappede 
arbejdet ned frem mod pensio-
nisttilværelsen. De solgte ejen-
dommen i 2004, og herefter 
var der ikke længere gartneri 
på ejendommen. 

Udhuset til Houvej 297 i 2018  
Foto: Ove Jakobsen, Hals Arkiv. 

Hals Arkiv


