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Hals Houvej 302
Arkiv Øster Hassing By matrikel 16b

Luftfotoet af
Houvej 302 er
fra 1948-52.
Foto:
Aalborg Luftfoto,
Det kgl. Bibliotek.
Hals Arkiv.

1) Hartkorn var,
dengang betaling
foregik som byttehandel med
varer, et mål for
værdien af landbrugsjord (en
kombination af
jordens areal og
ydeevne).
Hartkorn, brødkorn, måltes i
tønder (ikke at
forveksle med
tønder land).
1 tønde =
8 skæpper =
32 fjerdingkar =
96 album.
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Stuehuset på Houvej 302 er
angiveligt oprindelig bygget i
1777. Med så stor en alder
har huset selvfølgelig undergået forandringer siden da,
således en større ombygning i
1997, men disse ombygninger
har i stor stil taget hensyn til
sjælen i det gamle hus.
Selv om der ikke er fundet
kilder, som dokumenterer
husets alder, kan der ikke
være tvivl om, at det har
mere end 200 år på bagen.
1810-1851
Det ældste skøde, som er fundet på stedet (senere matr. nr.
16), er tinglæst 29. juli 1810.
Her sælger Christen Sørensen
til sin svigersøn Anders Gregersen. I disse ældste skøder er
matrikelnummer ikke angivet,

men det fremgår, at stedet har
følgende hartkorn 1): 2 tønder,
5 skæpper og ½ album. Dette
hartkorn går igen i de mange
næste handler.
På et senere tidspunkt erhverver Anders Gregersen gården Pilen (senere matr. nr. 17,
Houvej 304).
Anders Gregersen, født 1781,
dør i marts 1837. Hans hustru,
Maren Christensdatter, født
1783, dør i april 1837.
Efter parrets død bliver de 2
gårde igen skilt af. I 1838 overtager skolelæreren Christen
Jacobsen stedet ”af Hartkorn 2
Tdr 5 Skp ½ Alb.” ved auktionsskøde 2), hvorved han får adkomst 3) til ejendommen (senere matr. nr. 16).
Ved folketællingerne i 1840
og 1845 angives Christen

2) Auktionsskødet adskiller sig kun
lidt fra et almindeligt skøde. Et
auktionsskøde bruges under en
tvangsauktion, eller en normal auktion, hvor en bolig sælges, og skal
udstedes af fogedretten. Auktionsskødet blive udstedt, når køber har
opfyldt hans forpligtigelser, i forbindelse med auktionen. Købers
forpligtigelser i forbindelse med en
auktion er betaling af budbeløbet,
og derudover at opfylde alle auktionsvilkårene. 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 ejendommen er købt på auktion.
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 auktionsskøde.
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Houvej 302
fotograferet
fra gårdsiden i
efteråret 2018.
Foto: Ove Jakobsen
Hals Arkiv, B12537.

4) Danmark er
blevet matrikuleret flere gange, dels i 1644
og 1688. De tidlige matrikler
blev ikke vedligeholdt og først
1800-tallet var
der behov for en
ny matrikel, og
den kom i 1844.
Matr.nr. 16
havde før 1844
et hartkorn på 2
tønder, 5 skæpper og ½ album,
og efter matriklen i 1844 et
hartkorn på 1
tønde, 6 skæpper, 3 fjerdingkar og ½ album.
Man bør i øvrigt
være opmærksom på, at hovedformålet
med en matrikulering er at have
et grundlag for
skatteudskrivning.
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Jacobsen at bo på skolen, hvor
han er skolelærer. Ved folketællingen i 1850 bor den nu
pensionerede skolelærer derimod på en gård, formodentlig
på Houvej 302.
I 1851 indgåes følgende handel: ”.. underskrevne Christen
Jakobsen forhen Skolelærer og
Gaardeier i Østerhassing ..
skjøder til min Søn Jacob
Christian Christensen følgende
mig tilhørende Eiendomme i

Østerhassing Sogn Kjær Herred,
nemlig A) Den mig efter
Auctionsskjøde af 30 Juni 1838
tinglæst den 2den November
s. A. tilhørende Gaard i Østerhassing By med Hartkorn efter
gl. Matr. 2 Tdr 5 Skp ½ Alb.,
men efter ny Matr. No 16 4) anført for Gammelskat 17 Rdl
93 Sk og Hartkorn 1Tdr 6 Skp
3 Fdk ½ Alb”. Vi får hermed at
vide, at stedet har matr. nr. 16.
I handlen medfølger flere ma-

trikelnumre af mindre hartkorn. Jacob Chr. Jacobsen tilkøber endvidere nogle parceller i 1860.
Jacob Chr. Jacobsen driver
nu landbrug frem til sin død i
1900, hvorefter hustruen, Else
Margrethe Nielsdatter tager
over.
Houvej 302 fotograferet fra
havesiden i efteråret 2018.
Foto: Ove Jakobsen, Hals Arkiv.
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Den velbevarede
bindingsværkslade på Houvej
302 fotograferet
efteråret 2018.
Foto: Ove Jakobsen
Hals Arkiv.

5) Boelsmandsted er et landbrug, der er
mindre end en
gård, men større
end et husmandssted.
En boelsmand
havde ca. 1
tønde hartkorn.
6) Particulier
er en person,
der lever af sin
formuer
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1902-1909
I 1902 overdrager enken Else
Margrethe Nielsdatter ejendommen til sin søn Søren Andreas Jacobsen. Med i handlen
følger matr. 16b, 19b, 36b og
57, så matr. nr. 16 er nu blevet
opdelt i flere matrikelnumre.
I 1909 sælger ”Boelsejer 5)
Søren Andreas Jacobsen Buksti
af Østerhassing” ejendommen
på Houvej 302 til ”Hr. Partikulier 6) A. C. Sørensen af Sønder
Øxe”.
1919
I 1919 sælges ejendommen til
Peter Christensen. Med ejendommen fulgte ”de derpaa
staaende Bygninger, med Tilbehør, hvorunder Komfur,
Kakkelovne, Grubegryde,
Brøndværk og Brandredskaber,
Ejendommens Gødning, Avl,
Afgrøde, Rodfrugter, Kartofler,

hele Besætningen bestaaende
af 2 Heste, 3 Køer, 1 Kvie,
2 Kalve, 1 Gris og 2 Ænder,
Avlsredskaber, Maskiner, Mejeriredskaber, Vogne og Seletøj,
og mine Andele i nogle Fællesredskaber nemlig 1 Tromle og 1
Roesaamaskine”.
Ved folketællingen i 1930
boede husmand Jens Peter
Kristensen på stedet sammen
med hustruen Karen Marie
Christensen. Hos parret boede
desuden børnene Poul (1917),
Svend (1919), Kristian (1921),
Elna (1923), Maren (1925), Kirstine (1927), Johan (1929) og
Anton (1929). Sønnerne Silius
(1914) og Bernhard (1914)
boede på dette tidspunkt ikke i
hjemmet.
Ved folketællingen i 1940
var Peter Christensen foruden
landmand også ringer og graver.

19xx
Senere ejede først Aginus
Andersen stedet, og derefter
Hans Nielsen. Sidstnævnte var
gift med Birthe, og parret
havde datteren Hanne.
I 1974 blev matr. nr. 19a lagt
ind under matr. nr. 16b.
1990
I 1990 overtog Tina Elisabeth
Normann Herum stedet.
1996
I 1996 overtog Berit Lyngholm
Olesen og Johannes Olesen
stedet på Houvej 302.
I 2018 består stedet kun af
matr. nr. 16b på 3.887 m2, så
matr. nr. 36b og 57 er solgt fra
hen ad vejen.
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