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Houvej 310  
Øster Hassing By matrikel 17g

1908 
I 1908 stykkes en parcel fra ho-
vedmatriklen matr. nr. 17a. 
Denne parcel sælges af pro-
prietær Søren Roesdahl fra 
Øster Aslund til murer Peter 
Jensen. I skødet står, at der er 
tale om en parcel ”stor 1750 
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•

Fortsættes næste side

Kvadrat Alen 1) mod Landevejen 
i samme Dybde som Tvende al-
lerede afhændede Parceller 2)”. 
I skødet står også, at køberen 
allerede har overtaget ”Parcel-
len, som han agter at be-
bygge”, så huset på Houvej 310 
er formodentlig bygget samme 
år.  
 
1912-1913 
I 1912 sælger murer Peter Jen-
sen stedet til ”Lærerinde Frk. 
Karen Severine Andersen”, der 
også er fra Øster Hassing. 

Gården i Øster Hassing med 
matr. nr. 17 hed tidligere 
Pilen. Denne gårds historie  
fra omkring 1810 til 1896  
kan ses under beskrivelsen  
af Houvej 304.    

Hals 
Arkiv

Luftfotoet af 
Houvej 310 er 
fra 1959.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13536.

Matrikelkortet 
over Øster  
Hassing by  

fra 1892 viser 
overfor Kirken 

fra venstre 
matr. nr. 17i og 
17e - og det er 

mellem disse 
matrikler 17g 
er udstykket.

 1) En kvadratalen svarer til 
0,39 m2, så grundens størrelse på 
1750 kvadratalen svarer til 682,5 
m2. Senere angives grunden dog at 
være på 772 m2. 
 2) De ”Tvende allerede afhændede 
Parceller” er Houvej 308 og Houvej 
306.
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Lærerinden på Øster Hassing 
Skole beholdt dog ikke stedet 
længe, for allerede i 1913 sæl-
ger hun videre til ”Proprietær 
J. Skadhauge”, også af Øster 
Hassing.  

Proprietæren beholdt der-
imod huset i mange år, men der 
er intet, som tyder på, at han 
selv har boet der, så stedet har 
sandsynligvis været beboet af 
lejere. 

 
1930-1935 
I 1930 køber ”Enkefru Marie 
Olesen” stedet på Houvej 310. 
Karen Marie Olesen var enke 
efter gårdejer Jens P. Olsen, 
der døde på Abildholt i 1929. 

Ved folketællingen i 1930 bor 
enken Karen Marie Olesen på 
stedet sammen med datteren 
Oline Tomine Olesen, og hun 
lever af sin formue.  

Hals Arkiv

Karen Marie Olesen fik dog 
ikke lang tid på stedet, for hun 
døde allerede i 1931. Men ting 
tager tid, så først i 1935 fik 
datteren Oline Olesen skøde på 
stedet af skifteretten. 

Ved folketællingen i 1940 bor 
den ugifte Oline Olesen på ste-
det som rentrice, så også hun 
lever af sin formue. Desuden 
bor en husassistent på stedet. 
Hun bliver boende her, indtil 
hun døde i 1982.   

 

1982 
Efter Oline Olesens død overta-
ger arvingerne, Else Springborg 
m.fl., stedet i 1982, som de 
straks sælger videre til Kristen 
S. Søndergaard.  
 
1985 
I 1985 overtager Gert Nielsen 
stedet, og han er i skrivende 
stund (oktober 2018) stadig 
ejer af Houvej 310.  

Gert Nielsen er gift med 
Lone, og parret har 3 børn: 
Dan, Kasper og Heidi.

Houvej 310 
fotograferet i 
efteråret 2018.  
Foto: 
Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B12531.
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