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Karl Johan Stræde 1 
Øster Hassing By, matrikel 10c m.fl.

der indbefattet en Kakkelovn i 
Dagligstuen, og en Grube-
gryde” til Morten Christian Jen-
sen. Det nævnes også, at ”af 
udvendig Besætning medfølger 
2 Køer”. Købesummen er 900 
rigsdaler. 

I 1872 sælger Morten  
Christian Jensen ejendommen 
til Jens Mortensen. Købesum-
men er 1.000 rigsdaler. 

I 1877 sælger Jens Mortensen 
ejendommen til Hans Jørgen-
sen. Købesummen er nu i kro-
ner, 3.200 kr. 

I 1886 sælger Hans Jørgensen 
ejendommen til sønnen ”tøm-
rer” Jørgen Hansen. Matr. nr. 
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I 1859 udstykker Søren Svendsen 
en parcel med et hartkorn 1) på 
2 skæpper. Parcellen matriku-
leres matr. nr. 10c, og sælges i 
1860 til Mads Peter Nielsen.  
I 1864 udstykker Søren Svend-
sen en parcel med et hartkorn 
på 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 
¾ album. Parcellen matrikule-
res matr. nr. 10g, og sælges i 
1865 til Mads Peter Nielsen. 

Omkring 1870 bebygger Mads 
Peter Nielsen matr. nr. 10c, og i 
1871 sælger han de 2 parceller, 
matr. nr. 10c og 10g, ”tillige-
med det derpaa af mig opførte 
Huus, alle i samme værende 
mur og nagelfaste Ting, derun-
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1) Hartkorn betyder egentlig 
"hårdt korn", altså brødkorn, men 
tidligere var tønde hartkorn en 
enhed for værdien af landbrugsjord 
(en kombination af jordens areal og 
ydeevne). I den lange periode, hvor 
al betaling foregik som byttehandel 
med konkrete varer var det nød-
vendigt med et fælles værdimål. 
Man besluttede sig til at sammen-
ligne alle varer med værdien af det 
såkaldte "hårde korn" eller hart-
korn. Hartkorn måltes i tønder 
(ikke at forveksle med tønder 
land). 1 tønde = 8 skæpper =  
32 fjerdingkar = 96 album.  
Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903, men vedbliver mange år der-
efter at blive indskrevet i skøder 
som angivelse af jordens bonitet.

Luftfoto af  
Karl Johan 
Stræde 1  
optaget mellem 
1948-1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13171.



10g hører ikke længere til 
ejendommen. Til gengæld er 
der kommer andre parceller 
til, købt af Hans Jørgensen i 
1861, 1868, 1870 og 1882, så 
handlen omfatter nu ”Matr. No 
70iii af hartkorn – Skp – Fdk  
1 Alb ... Matr. No 60b af hart-
korn – Skp 1 Fdk 1 Alb ... Matr. 
No 70r af hartkorn – Skp – Fdk 
¾ Alb ... Matr. No 10c af hart-
korn 2 Skp – Fdk - Alb ... Matr. 
No 37d af hartkorn – Skp 1 Fdk 
¾ Alb”. Der er tale om små 
parceller, så det samlede hart-
korn er kun 2 skæpper 3 fjer-
dingkar og ½ album. Dette 

afspejler sig også i, at den ene-
ste besætning, der følger med i 
handlen, er ”1 Ko”. Købesum-
men er 2.600 kr. 

 
1895 
I 1895 sælger ”Husejer og Møl-
lebygger Jørgen Hansen af 
Østerhassing” sin ejendom til 
”Ungkarl Peter Albert Nielsen 
af Gandrup”. Der er stadig tale 
om de samme 5 parceller som i 
forrige handel. Denne handel 
angives til gengæld at omfatte 
”Appertinentier 2), hvorunder 
et Komfur og tre Kakkelovne 
samt Grubegryde, R... saavel 

løse som faste, samt Brønd og 
Brandredskaber, Ildebrændsel 
og Fourage 3), Gjødning, Avl og 
Afgrøde; endvidere medfølger 
en Ko, en Skovl, en Greb, to 
River, 1 Fork, en Skærekiste 4), 
fem Plovsker [plovskær], to 
Knive, tre Sække, et Anker, en 
Tællestol 5), en Le med Drag 6), 
en Stige, et Savværk, en Slibe-
sten, to smaa Møllesten, to sto- 
re do [møllesten], tre K..., to 
Træspande, en Strip 7), Hylde-
rækker, tre Mejerispande, en 
Bænk, en Foldebænk og to Bor- 
de, samt en Plejl 8) og Høel [hø-
le]”. Købesummen er 3.555 kr. 
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2) Appertinentie er et juridisk  
udtryk som betyder tilbehør.  
3) Fourage - udtrykket bruges om 
foder, især hestefoder.  
4) Skærekiste Ier en kasse med 
fast kniv, skærekniv, som bruges, 
når der skal skæres hakkelse til  
hesten.  
5) Tællestol er en bænk til at 
sidde på og med fødderne fast-
spænde det træ, som man skærer 
træsko af.   
6) Et drag er håndtaget på en le.   
7) En strip er en malkespand af 
træ, hvor en stav er forlænget til 
hank.   
8) Plejl - en toleddet stok til 
tærskning af korn. 
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Karl Johan 
Stræde 1  
fotograferet  
fra nord i 1954.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15345.

Karl Johan 
Stræde 1  
fotograferet  
fra syd i 1954.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15346.



1900-1901 
Ved skøde af 20. december 1900, 
tinglæst 9) 11. januar 1901, 
sælger Peter Albert Nielsen sin 
ejendom – bestående af matri-
kelnumrene 10c, 37d, 60b, 
70iii og 70r - til Mads Christian 
Madsen. Købesummen er 3.300 
kr.  

Efter 6 ejerskifter de første 
30 år, hvor Karl Johan Stræde 1 
er en selvstændig enhed, kom-
mer der nu til at gå over 50 år, 
inden ejendommen igen hand-
les. 

Ved folketællingen i 1901 bor 
den nygifte Mads Kristian Mad-
sen (født 1871) og hustruen 
Emilie Marie Madsen (født 
1876) i huset på matriklen 10c, 
Karl Johan Stræde 1. 

I 1902 tilkøber Mads Kristian 
Madsen matr. nr. 1c, med et 
hartkorn på 2 fjerdingkar og 
2¾ album, og matr. nr. 69a, 
med et hartkorn på 1 skæppe 

og 2 album. Prisen for de 2 par-
celler er 1.400 kr. 

Emilie og Mads Kristian Mad-
sen får ikke selv børn, men ved 
folketællingerne fra 1906 til 
1940 ses de ved alle disse at 
have en plejedatter boende. 
Der er over denne periode dog 
tale om mindst 4 forskellige 
plejedøtre.  

I 1925 er Mads Kristian Mad-
sen i øvrigt sognefoged. 

Mads Kristian Madsen dør i 
1953, og hustruen sælger ejen-
dommen. Emilie Madsen dør i 
1958 og begraves ved siden af 
sin mand på Øster Hassing  
kirkegård. 

 
1953 
Efter mandens død får Emilie 
Marie Madsen den 23. oktober 
1953 adkomsten 10) til ejendom-
men ved fremvisning af skifte-
attest i tinglysningsretten. 
Samme dag tinglyses salget af 

ejendommen til Jens Sanden. 
Herefter kan Jens Sanden, 

hustruen Gunhild, født Sven-
ningsen, sønnen Hans Jørgen 
(født 1947) og sønnen Niels 
Aage (født 1951) flytte ind.  
På Karl Johan Stræde 1 kom-
mer sønnen Peter til i 1957 og 
datteren Inger i 1960. 
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Karl Johan 
Stræde 1 
fotograferet  
i 1990.    Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B53471.

 
9) Tinglæst - I dag bliver et skøde 
udfærdiget af en advokat, under-
skrevet ved denne og senere ting-
lyst i retten. Dengang, hvor folk 
ikke nødvendigvis kunne læse og 
skrive, blev skødet ført ind i ting-
bogen af tingskriveren i retten, 
hvorefter det blev læst op og un-
derskrevet. Et dokument var før 
Tinglysningsloven af 1926 tinglæst, 
når det var oplæst i retten i et of-
fentligt retsmøde. 
 
10) 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. Dette kan være en skifte-
retsattest eller et skøde. 



Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 325, 9362 Gandrup, på www.halsarkiv.dk

Jens Sanden driver et mindre 
landbrug med kvæg, heste og 
høns, og ved siden af landbru-
get driver han en ornecentral. 
Hustruen Gunhild er hjemme-
gående og passer hus og mark. 

 
1964 
Ved skøde, tinglyst 17. juli 
1964, overtager Anton Jakob-
sen stedet på Karl Johan 
Stræde 1. Han og hustruen 

Ester har sønnerne John og 
Peter. 

Anton Jakobsen driver land-
brug med lidt jerseykøer, og li-
gesom forgængeren driver han 
også ornecentral. Hustruen 
Ester arbejder på det nu for-
henværende alderdomshjem på 
Gl. Kongevej i Gandrup.  

I 1993 ændrer matriklerne 
sig efter en jordfordelingsken-
delse. 

 

2007 
Den 16. august 2007 overtager 
Maria Pejtersen og Michael 
Dahl Pejtersen ejendommen på 
Karl Johan Stræde 1. 
 
2015 
Den 21. juni 2015 overetager 
Heidi Qvist Henningsen og 
Tommy Aagaard Olesen  
ejendommen på Karl Johan 
Stræde 1. 
 
2017 
Den 1. december 2017 overta-
ger Simon Høj Sanden og Marie 
Høj Sanden ejendommen på 
Karl Johan Stræde 1.  

I dag [marts 2020] består 
ejendommen af matr. nr. 10c, 
1c, 37d og 69a med et jordtil-
liggende på 29.788 m2, godt 5 
tønder land.
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Karl Johan 
Stræde 1  
fotograferet i 
2018.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B15348.       

Karl Johan 
Stræde 1  

fotograferet 
 i 2018.  

Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B15349.       


