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Houvej 330 
Øster Hassing By matrikel 32a (Nedrevet)

med Indenrigsministeriets  
Approbation”. Handlen drejer 
sig om matrikelnumrene 32a og 
70oo.  

Den 22. november 1871 dør 
Christen Jensen, og hans enke, 
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Martholine Lassen, gifter sig 
den 25. august 1872 med  
Henrik Christensen.  

Først i 1878 bringes der 
orden i sagerne. Først frem- 
vises dødsattesten på Christen 

I 1866 sælger husmand Søren 
Christensen i Øster Hassing til 
Christen Jensen ”Gaardparcel-
len af det mig ... tilhørende 
Huus eller Parcel i Østerhassing 
By og Sogn, som er udstykket 

Hals 
Arkiv

Matrikelkort 
fra 1862-1892. •viser  

matrikelnummer 
32a, der er   

på 16.410  
kvadrat-alen. 

Matrikelnummer 
70oo er en parcel  

på blot 960  
kvadrat-alen, 

svarende til 
378,3 m2,  

og er tidligere  
fællesjord. 

Luftfoto af 
Houvej 330  
fra 1959.   
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13146. 

Fortsættes næste side

•



Jensen, og Martholine Larsen 
får adkomst 1) på stedet.  

Dernæst fremvises vielses-
attesten, og Henrik Christensen 
får adkomst 2) på stedet. 

 
1908-1925 
I 1908 sælger Henrik Christen-
sen stedet til sin svigersøn, 
skrædder Jens Peter Marinus 
Jensen. Der er tilkøbt parceller 
hen ad vejen, så det drejer sig 
om matrikel numre 10b, 32a, 
70oo og 33a. I forbindelse med 
handlen forpligter køberen sig 
til ”at yde Sælgeren og Hustru 
Bartholine født Larsen ... fri 
Bopæl i den Lejlighed, som nu 
findes i østre Ende af Stuehu-
set”. 

Jens Peter Marinus Jensen 
dør den 1. januar 1923, og i 
1925 får enken Kirstine Jensen, 
født Christensen, adkomst til 
stedet, som nu består af matri-
kelnumrene 10b, 32a og 33a. 

Det fremgår at hun forinden 
har skiftet med deres fælles 
søn, Peter Henry Jensen. 

 
1949 
I 1949 overtager Søren Olsen 
stedet på Houvej 330. Søren 
var gift med Dorthea, og parret 
havde børnene Knud og Kir-
sten. Søren Olsen var i mange 
år sognefoged. 

I 1968 sker en større omlæg-
ning, inklusive sammenlægning 
af matrikelnumre, således at 

kun matr. nr. 32a er tilbage. 
Efter Søren Olsens død får 

enken i 1990 adkomst til ejen-
dommen ved fremlæggelse af 
skifteretsattest. 

 
1990-1993 
I 1990 overtager Hanne Jensen 
og Ove Bjørn Pedersen i fælles-
skab ejendommen.  
I 1993 overtager Ove Bjørn  
Pedersen anparten efter Hanne 
Jensen og bliver hermed ene-
ejer. 
 
1996-2018 
I dag er huset revet ned; det 
blev det formentlig mellem 
1996 og 2000. 

I 2018 købte Niels Aage  
Sørensen grunden, som blev 
lagt til hans parcel (Hølundvej 
35). 

 
1) Adkomst bruges i betydningen 
”besiddelse af en rettighed til 
noget”. Et dokument, som fastslår 
en adkomst, fx et skøde på en fast 
ejendom, kaldes et adkomstdoku-
ment; i dette tilfælde er dokumen-
tet en dødsattest. 
 
2) Kvindens stilling som berettiget 
eller forpligtet kan gennem tiden 
udledes af den lovgivning, som af-
spejler familiernes og slægternes 
forhold.  

De europæiske retssystemer har 
siden antikken fastholdt, at en  
hustru var underlagt mandens  
værgemål i økonomiske og proces-
suelle forhold. Enker var derimod 
ofte stillet meget lig mænd i for-
mueretlig henseende. Dette gjaldt 
også i Danmark.  

Ugifte kvinder opnåede allerede i 
1857 ligestilling med mænd vedrø-
rende økonomisk råderet, arv og 
adgang til næringsudøvelse, mens 
en gift kvinde først i 1925 opnåede 
fuld ligestilling med sin ægtemand.  

Derfor kan ægtemanden Henrik 
Christensen med forevisning af  
vielsesattesten overtage ad- 
komsten af ejendommen.
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Dorte og Søren 
Olsen, tidligere 
sognefoged i 
Øster Hassing, 
boede Houvej 
330 fra 1949 
til1990. Foto 
fra Bodil og 
Henry Nielsens 
sølvbryllup i 
1971.   
Foto:  
Hals Arkiv, B12712. 
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