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Borgergade 86 
Gandrup by, Øster Hassing, matrikel 65av 

 ∙ 

Portør Marius 
Nielsens villa, 

Borgergade 86 
ses yderst til 
venstre i bille-

det. Villaen er 
opført af byg-
mester Peder 

Hansen.  
Hals Arkiv, 
B12110. 

 Gandrup Stations portør, Marius Nielsens villa bygget i 1932 

Ejendommen beliggende Borgergade 86, 9362 Gandrup, matrikelnummer 65av Gandrup 
by, Øster Hassing er bygget på parcel 2 af matrikelnummer 65k Gandrup.  
   Parcellen var dengang beliggende ved jernbaneoverskæringen og Gandrup Station 
(nedlagt i 1968). Tømrer- og bygmester Peder Hansen byggede villaen til portør Marius 
Nielsen. Byggestilen afspejler tidens villaer med den valmede tagkonstruktion og kvist i 
midten. Villaen har gennem tiden huset lejere i tagetagen med tilknytning til stationen, 
som eksempelvis trafikassistenter. Husets baghus rummede dengang både gruekedel, 
koksrum og bås til husdyrene. Havens mange træer bar frugt til husholdningen.  

  1917 

Tømrer- og bygmester Peder 

Hansen, Gandrup, erhverver 

matrikelnummer 65k i forbin-

delse med ekspropriation af 

moderejendommen matrikel 65 

Gandrup by, Øster Hassing, der 

dengang ejedes af proprietær 

N. Roesdahl ”Bollen”. 

   Peder Hansen beplanter hele 

det nyerhvervede jordstykke 

og en frugtplantage opstår 

med tiden.  

   Senere udstykkes jordstykket 

til parcellerne beliggende Bor-

gergade 86, 88, 90,92, 94, 96 

og 98. 

 1931 

Tømrer- og bygmester Peder 

Hansen udstykker matrikel 

65k Gandrup by, Øster Has-

sing. Denne parcel får matri-

kelnummer 65av Gandrup 

by, Øster Hassing. Udstyk-

ning approberet 03.01.1931.             

Parcellen sælges samme år 

til portør Marius Nielsen, 

som får adkomst herpå den 

28.01.1931. 

1932 

Portøren bygger villa på 

grunden v/Tømrer- og byg-

mester Peder Hansen. 

 

. 

 Marius Nielsen, der er por-

tør på Gandrup Station, 

flytter fra Peder Hansens 

lejebolig på modsatte side. 

  

1937 

Portør/stationsmester Mari-

us Nielsen bliver forflyttet 

og sælger villaen til Kristian 

Vinther Kjeldsen.  
 

1940 

Ved folketælling bor trafik-

assistent Niels Kristensen f. 

31.08.1908 Bælum og Fride 

Kristensen, f. 19.10.1910 

Fandrup til leje i villaen. 

                   Fortsættes næste side 



Foto taget af 
Tove Kaptain 

Christiansen, 
oktober 2021.  
Hals Arkiv, B15565 

 1940 

Kristian Vinther Kjeldsen sæl-

ger villaen beliggende Borger-

gade 86, matrikel 65 av Gan-

drup by, Ø. Hassing til Boels-

mand Jens Marius Christensen 

(Vase) (1888-1962) gift med 

Ane Cecilie Jensen (1887-

1976).  

   Parret fik datteren Lilly 

(1915-2006) og sønnen Jens 

Laurits (1920-1986) begge børn 

blev født på parrets ejendom 

”Rønholt” Hauerholm 28, Gan-

drup. 

1964 

Dokument om forpligtelser til 

Gandrup Fjernvarmeforsyning. 

  

 1976 

Efter forældrenes død over-

tager arvingerne adkom-

sten1) til Borgergade 86 og 

videresælger straks til nu-

værende ejer Tove Kaptain 

Christiansen, som er gift 

med tømrer Henrik Christi-

ansen. Villaen gennemgår en 

større renovering med nye 

vinduer og inddragelse af 

tagetagen.   

   Parrets 3 piger Heidi, Jane 

og Sara er født og opvokset i 

villaen og haft skolegang på 

Gandrup skole.    

   Skolekammeraterne hu-

sker sikkert de mange små 

rum i huset fra gemmeleg. 

 

 

 1994 

Villaen får nyt tegltag. Den 

tidligere Hals kommune åb-

nede en ansøgningspulje 

med økonomisk tilskud til 

renovering af gamle huse, 

som Hals kommune anså 

værende bevaringsværdige 

for byen. 

 

 

 
 

På billedet ses 

Bygmester Pe-
der Hansens 
huse og den 

tomme grund 
ved banen, 

hvor villaen er 

opført af sam-
me bygmester. 
Hals Arkiv, B5103. 
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1) Adkomst bruges i betydningen 
”besiddelse af en rettighed til 
noget”. Et dokument, som fast-
slår en adkomst, fx et skøde på 
en fast ejendom, kaldes et ad-
komstdokument. I dette tilfælde 
er adkomstdokumentet en skif-
teretsattest. 


