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Føltvedvej 8, Sandhuset 
Øster Hassing By matrikel 19c m.fl.

Peter Jensen fra V. Hassing.  
Købesummen er nu 2.100 kr. 
Ved folketællingen i 1880 bor 
Jens Peter Jensen på stedet 
sammen med hustru og 4 børn, 
og nu har stedet fået et navn, 
nemlig "Sandhuset". 

Ved skøde af 28. juni 1890, 
tinglæst 4. juli, sælger Jens 
Peter Jensen stedet til Johan 
Christensen. Købesummen er 
1.450 kr. Ved folketællingen i 
1890 bor Johan Christensen, 
hustruen Maren Hansen og par-
rets 4 børn i ”Sandhuset”. 

 
1896 
Ved en købekontrakt under-
skrevet 23. februar 1896 sæl-
ger ”Husejer Johan Christensen 
af Ø. Hassing” sin ejendom til 
”Dher Propritær J. Jensen af 
Hedegaard og Gaardeier Niels 
Jacobsen i Pallisgaard i For-
ening”. Med i handlen følger 
”de paa Ejendommen staaende 
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Jens Christian Pedersen af Søn-
dergaard i Øster Hassing erhver- 
ver i 1848 parcellen med matr. 
nr. 19a, gården Nygaard på 
Houvej 332. Herfra udstykker 
han ”med Indenrigsministeriets 
Approbation i Skrivelse af 31 
Marts” 1860 en parcel. Denne 
får matr. nr. 19c og har et hart-
korn 1) på 1 skæppe, 1 fjerding-
kar og ¾ album. Hermed bliver 
stedet på Føltvedvej 8 en selv-
stændig enhed.  

Ved skøde af 20. august 1860, 
tinglæst 2) 2. november, sælger 
Jens Christian Pedersen den 
nyudstykkede parcel til Hans 
Jørgensen. Det fremgår af skø-
det, at køberen ved skødets 
underskrivelse allerede har 
overtaget og bebygget parcel-
len. Købesummen er ”to Hund-
rede Rigsdaler Rigsmønt”.  

Ved skøde af 15. juli 1877, 
tinglæst 27. juli, sælger Hans 
Jørgensen ”Parcellen med Byg-
ning”, matr. nr. 19c, til Jens 
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Det originale 
matrikelkort 
for Øster  
Hassing By, 
1812-1862,  
viser matrikel 
No 19c, som står 
med sort skrift 
midt i billedet. 
Lige syd for 
matriklen er 
indtegnet den 
gamle sogne-
kirke, der blev 
nedrevet i 
1880.

 
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 at sammenligne 
alle varer med værdien af det så-
kaldte "hårde korn" eller hartkorn. 
Hartkorn måltes i tønder (ikke at 
forveksle med tønder land).  
1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerding-
kar = 96 album. 
Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903, men bliver i mange år deref-
ter stadig indskrevet i skøder som 
angivelse af jordens bonitet.  
2) 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.
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mur og nagelfaste Appertinen-
tier 3), hvorunder Kakkelovne, 
R..., Brønd og Brandredskaber 
samt medfølger endvidere Fou-
rage 4), Gjødning, 1½ Td. Havre, 
2 Tdr Kartofler og 6 Høns”. Kø-
besummen er 1.600 kr. Skødet 
tinglæses den 10. april 1896. 

De herrer Jensen og Jacob-
sen har nok mere interesse i 
jorden end i huset. Ved folke-
tællingen i 1901 bor Johannes 
Christensen og familie i ”Sand-
huset”, så huset er lejet ud, 
formentlig allerede fra overta-
gelsen. Men også jorden bliver 
de træt af at dyrke, og i 1899 
indgår de en forpagtningsaftale 
på ejendommens jorder, som er 
uopsigelig i 10 år. 

Lejeren Johannes Christen-
sen havde ejet og drevet nabo-
ejendommen Nygaard, Houvej 
332, i perioden 1879-1893.  

Her havde Johannes Chri-
stensen og hustruen Christine 
Andersen fået sønnen Christen 
Jensen Christensen i 1884, dat-
teren Maren Anine Christensen i 
1886, datteren Inger Christen-
sen i 1888, datteren Ane Sørine  
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Christensen i 1890 og sønnen 
Anders Christensen i 1892.  
Ægteparret havde også fået 
sønnen Søren Christensen i 
1895, hvor de bor ”i Egetved”, 
den nu nedrevne ejendom på 
Egetved 17. Og i Sandhuset får 
ægteparret sønnen Otto Chri-
stensen i 1896 og datteren Justa 
Johanne Kristine Christensen i 
1900. Familien får i 1905 efter-
navnet ændret til ”Christensen  
Nygaard”. 

 
1905 
Ved skøde af 21. februar 1905, 
tinglæst 3. marts, sælger J. 
Jensen og N. Jacobsen ejen-
dommen Sandhuset til Christen 
Jensen Christensen, som se-
nere på året kom til at hedde 
Christen Jensen Christensen 
Nygaard, og som er ældste søn 
af stedets lejer. Købesummen 
er 3.500 kr. Det gøres i skødet 
opmærksom på, at køberen 
skal respektere ”Forpagtnings-
kontrakten” af 1899.  

For lejeren er status uæn-
dret. Ved folketællingen i 1906 
bor Christine og Johannes Chri-

Ejendommen på 
Føltvedvej 8 
fotograferet 
i 1948-1952.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15559.

stensen Nygaard sammen med 
5 af deres børn i Sandhuset, 
heriblandt ejeren Christen  
Jensen Christensen Nygaard, 
som er slagter. Husfaderen  
Johannes Christensen Nygaard 
er vognmand. Ved folketællin-
gen i 1911 bor ægteparret i 
huset sammen med deres 3 
yngste børn. Ved folketællin-
gen i 1916 bor ægteparret der-
imod alene, men de har en 
14-årig tjenestekarl boende. 

Ved folketællingen i 1921 bor 
datteren Justa Nygaard hjem- 
me i Sandhuset. Desuden bor 
en tjenestekarl i huset. Han 
angives at være kusk, så for-
mentlig har han arbejdet for 
vognmanden Johannes Chri-
stensen Nygaard. 

Den 14. oktober 1921 gifter 
datteren Justa Johanne Kri-
stine Christensen Nygaard sig i 
Øster Hassing kirke med  

 
3) Appertinentier er et juridisk ud-
tryk som betyder tilbehør. 
 
4) Fourage er et udtryk, som bru-
ges om foder, især hestefoder. 
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på 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 
¼ album, matr. nr. 39e med et 
hartkorn på 1 skæppe, 2 fjer-
dingkar og 1¾ album, matr. nr. 
45b med et hartkorn på 3 fjer-
dingkar og 1½ album samt 
matr. nr. 46b med et hartkorn 
på 3 fjerdingkar 1¼ album. 
Ejendommen er på godt 11 
tønder land. 

Ægteparret Justa og Christian 
Olesen får datteren Anna Marie 
Nygaard Olesen i 1924. Ved fol-
ketællingerne i 1925 og 1930 
bor ægteparret i Sandhuset 
med børnene Orla, Ellen og 
Anna, samt Justas mor Chri-
stine Nygaard. Hendes ægte-

Christian Ejnar Marinus Olesen. 
Hun bor ved vielsen hjemme i 
Sandhuset. Det nygiftede par 
får den 17. september 1922 
tvillingerne Orla Johannes  
Nygaard Olesen og Ellen Kirstine 
Nygaard Olesen. 

 
1922 
Ved skøde af 23. oktober 1922, 
tinglæst 3. november, sælger 
Christen Jensen Christensen 
Nygaard ejendommen til sin 
”Svoger Chr. Olesen, Nørre Ut-
trup”. Købesummen er 10.000 
kr. Stedet er til gengæld blevet 
noget større og består nu af 
matr. nr. 19c med et hartkorn 

mand, Johannes Christensen 
Nygaard, var død i 1922.  

Ægteparret Justa og Christian 
Olesen får datteren Maja Jen-
sine Nygaard Olesen i 1932 og 
datteren Inger Marie Nygaard 
Olesen i 1938. Ved folketælling 
i 1940 bor ægteparret i Sand-
huset sammen med de to yng-
ste døtre samt Justas mor. 
Stine (Christine) Nygaard dør i 
1946. 

 
1969 
Ved skøde tinglyst 4. december 
1969 overtaget Poul Erik Mik-
kelsen stedet på Føltvedvej 8, 
kaldet Sandhuset.  
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Sandhuset på 
Føltvedvej 8  
fotograferet i 
1959.  
Foto:   
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15558.

Fortsættes næste side

Føltvedvej 8  
fotograferet fra 

havesiden  
 sommeren 2021.  
Foto: Ove Jakobsen 

 Hals Arkiv, B15560. 



Poul Erik Mikkelsen er mejeri- 
arbejder, mens hustruen Anna 
Elise Mikkelsen er postbud. 
 
1986 
Ved bodelingsoverenskomst, 
tinglyst 28. oktober 1986,  
overtager Anna Elise Mikkelsen 
adkomsten 5) til stedet. 
 
1998 
Anna Elise Mikkelsen dør i 1997 
og begraves på Øster Hassing 
kirkegård. Herefter overtages 
adkomsten af arvingerne, som 
er Charlotte Mikkelsen og Karin 
Elisabeth Mikkelsen.  

Denne adkomst tinglyses den 
17. juni 1998. 

Tilsyneladende sælger arvin-
gerne stedet til Mariann Hansen 
og Søren Thomsen, som heref-
ter bor nogle år på stedet. 

 
2001 
Ved skøde tinglyst 17. septem-
ber 2001 overtager Hedda  
Alstrup Christiansen og Finn 
Høst stedet.  
 
2010 
Den 1. maj 2010 overtager Finn 
Høst begge andele, hvorefter 
han er eneejer af stedet på 
Føltvedvej 8. Finn Høst bliver 
gift med Helle Hove, og parret 
får børnene Lucas og Lærke.   

I dag [april 2020] består 
ejendommen af matr. nr. 19c, 
39e, 45b og 46b med et jordtil-
liggende på 61.899 m2, godt 11 
tønder land eller godt 6 hektar. 

Dette har været uændret 
siden i hvert fald 1922, hvad 
der må betegnes som bemær-
kelsesværdig, da stort set 
ingen landbrugsejendomme har 
undgået matrikulære ændrin-
ger indenfor de seneste knap 
100 år. 
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Den nye fløj på 
Føltvedvej 8  
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B15561. 

 
5) Adkomst bruges i betydningen 
”besiddelse af en rettighed til 
noget”. Et dokument, som fastslår 
en adkomst, for eksempel et skøde 
på en fast ejendom, kaldes et ad-
komstdokument. Dette kan være 
en skifteretsattest eller et skøde. 


