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Houvej 282  
Øster Hassing By matrikel 70ah

Herefter var i flere år brød-
udsalg på adressen.  

Der bliver ved at være 3 ma-
trikel på adressen indtil 1952, 
hvor matriklerne 70ad og 70ai 
bliver inddraget under matrikel 
nummer 70ah. 

Luftfoto af 
Houvej 282 fra 
1956-59, mens 
Alvine Conrad-
sen drev brød-
udsalget. 
Foto: Sylvest Jensen; 
Det kgl. Bibliotek. 
B13036 Hals Arkiv. 
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Fortsættes næste side

1936 
Det bliver Ingemann Frederik 
Christian Madsen, der efter 
tvangsauktionen overtager  
stedet i 1936.  

Ingemann Madsen og  
hustruen Mine boede i mange 
år i Øster Hassing og havde et 
brødudsalg. Ingemann arbej-
dede som daglejer og Mine 
havde udsalget. Parret havde 
børnene: Lis, Ingrid, Sander, 
Vera, Jens Erik, Christian og 
Svend. De havde også barne-
barnet Mogens boede hos sig. 
Ingemann og Mine flyttede  
senere til Gandrup. 

 

1889 
I 1889 køber Niels Christian 
Hansen parcellerne 70ad, 70ah 
og 70ai af Niels Martin Jensen. 
Det nuværende hus på Houvej 
282 er bygget i 1909. I 1935 
kom huset på tvangsauktion.  

Matrikelkortet 
fra 1892 viser 

matr. nr. 70ah, 
70ad og 70ai 

midt på kortet 
og overfor  

Hedegaardsvej.  

Hals 
Arkiv
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1951 
Jens Peter Olesen overtager 
stedet i 1951. Han bliver ikke 
boende der længe.  
 
1952 
I 1952 overtager Søren William 
Conradsen stedet.  

Søren Conradsen og hustruen 
Alvine, der kom fra Kaas, hav -
de sønnen Kaj.  

Alvine Conradsen fortsætter 
med at drive brødudsalget. 

Kaj startede som vognmand 
med en brugt lastvogn fra 
Harry Pedersen. Han var iøvrigt 
en meget god målmand for 
Øster Hassing serie 3 fodbold-
hold. 

 

Hals Arkiv

1960 
Ejner Villadsen overtager ste-
det i 1960. Han er gift med 
Anna, og parret kom vistnok fra 
Suldrup. Parret havde 3 døtre. 
Ejner startede som mælke-
mand. Han omkom ved en tra-
fikulykke ved baneoverskæring 
i Gandrup. Det var Anna, som 
stoppede med brødudsalget. 
 
1975 
I 1975 køber Gunnar Larsen 
huset af enken Anna Sofie Vil-
ladsen. Gunnar arbejdede som 
arbejdsmand i mange år, bl.a. 
beskar han mange åløb og grøf-
ter i den daværende Hals Kom-
mune (1970-2006). Han var en 
stor dyreven. 
 

2008 
I 2008 overtager Per Toft ejen-
dommen.  

Per Toft 1), som var født 1952 
i Aalborg, arbejdede i en år-
række som formand indenfor 
byggeriet, senest hos MT Høj-
gaard. Han havde stor interesse 
i håndværk og arkitektur, lige-
som han havde professionel er-
faring med byggeri og restaure- 
ring. Han havde i en periode 
ledt efter et hus, han nænsomt 
kunne restaurere, og denne 
søgning endte i 2008 med 
købet af huset på Houvej 282. 
Efter købet gik Per Toft, med 
hjælp fra venner og familie, i 
gang med at restaurere huset. 
Desværre blev hans helbred ef-
terhånden dårlige, og efter et 
hårdt sygdomsforløb døde han i 
starten af 2018. Per Toft, der 
var et vellidt og opofrende 
menneske, blev bisat den 16. 
marts fra Øster Hassing kirke.     

I skrivende stund (maj 2018) 
ejes stedet af ”Boet efter Per 
Toft”. 
 
1) Teksten i dette afsnit er baseret 
på oplysninger fra Tommy Jørgensen, 
Per Tofts ven gennem mange år.

Houvej 282 
fotograferet i  
efteråret 2018  
Foto: Ove Jakobsen   
Hals Arkiv. 


