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Teksten er baseret på indsamlinger foretaget af en gruppe interesserede i 
Øster Hassings huse, bestående af Birthe Eriksen, Jens Winther Kjeldsen,  
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Langtvedvej 102, Langtvedsminde 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 17c

”Kjøberen har tiltraadt Parcel-
len, der er bebygget”. 

Ved folketællingen i 1870 bor 
Simon Peter Nielsen i ”Egen-
hus” med hustruen Else Kir-
stine Pedersen, en datter og en 
logerende.  

Ved folketællingen i 1880 bor 
ægteparret alene. Ved folke-
tællingen i 1890 har ægtepar-
ret en plejedatter boende. 
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Simon Peter Nielsen, ”Hus-
mand paa Egens Mark”, dør den 
8. februar 1891. 
 
1893 
Den 16. juni 1893 tinglæses ad-
komsten 3) til ejendommen til 
Simon Peter Nielsens enke, Else 
Kirstine Pedersdatter, ved frem- 
visning af attest fra skifteret-
ten i tinglysningsretten. Samme 

I 1859 udstykker Simon Peter 
Nielsen, ejer af Egen (nutidens 
Hølundvej 83) fra 1857, med 
”Indenrigsministeriets Approba-
tion” en parcel fra sin ejen-
dom. Den ny udstykkede parcel 
får matr. nr. 17c og har et hart-
korn 1) på 1 fjerdingkar. Herved 
bliver stedet på Langtvedvej 
102 en selvstændig enhed, men 
stedet har sandsynligvis ikke 
været stor nok til at brødføde 
en større familie ved landbru-
get alene.  

Der findes et hus på parcel-
len, som hidtil formentlig har 
været brugt som aftægtsbolig 
for Egen. 
 
1860/1861 
Ved skøde af 26. november 
1860, tinglæst 2) 15. februar 
1861, sælger ”Gaardeier Simon 
Peter Nielsen af Egen” den ny-
udstykkede parcel til Simon 
Peter Nielsen, der er født i 
1832 i Ulsted. I skødet står, at 
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Det originale 
matrikelkort 
for Nordøstlige 
del af Øster 
Hassing 1812-
1866.  
Øverst til  
venstre ses  
gården Egen 
indtegnet med 
fire længer. 
Det er fra 
denne gård 
Simon Peter  
Nielsen i 1859 
udstykker ma-
trikel No17c, 
der ligger 
øverst til højre 
i udsnittet.

 
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 nødvendigt med et fælles 
værdimål. Man besluttede sig til at sammenligne alle varer med værdien af 
det såkaldte "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder (ikke at 
forveksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album.  
Hartkorn blev brugt som skattegrundlag på landbrugsjord frem til 1903.  
 
2) Tinglæst - I dag bliver et skøde udfærdiget af en advokat, underskrevet 
ved denne og senere tinglyst i retten. Dengang, hvor folk ikke nødvendigvis 
kunne læse og skrive, blev skødet ført ind i tingbogen af tingskriveren i ret-
ten, hvorefter det blev læst op og underskrevet. Et dokument var før Ting-
lysningsloven af 1926 tinglæst, når det var oplæst i et offentligt retsmøde. 
 
3) 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 adkomstdokument. I dette tilfælde er der tale om en skifteretsattest.



dag tinglæses salget af ejen-
dommen til hendes ”Svigersøn 
Røgter Niels Madsen”. I forbin-
delse med denne handel kom-
mer enken på aftægt 4) ved 
svigersønnen. 

Niels Madsen, ”Husmand paa 
Egens Mark”, dør den 20. ja-
nuar 1894. 

 
1894 
Den 30. marts 1894 tinglæses 
adkomsten til ejendommen til 
Niels Madsens enke, Ane Kir-
stine Poulsen, ved fremvisning 
af skifteudskrift i tinglysnings-
retten. Samme dag tinglæses 
salget fra ”Ane Kirstine Poulsen 
af Egens Mark Enke efter Niels 
Madsen ... til Arbejdsmand af 
Lindholm Lars Peter Axelsen 
[den af hende] tilhørende Hus-
ejendom Matr No 17c under Ø. 
Hassing Sogns nordøstlige Del”. 
Desuden nævnes i skødet, at 
”Køberen [overtager] den Ejen-
dommen paahvilende Aftægt til 
Else Kirstine Pedersdatter af 
Kapitalværdi 595 Kr.”  

Aftægtsenken Else Kirstine 
Pedersdatter dør i 1897 på 
”Egens Mark”, hvorefter af-
tægtsforpligtelsen bortfalder. 

1900 
I år 1900 handles ejendom to 
gange. Ved skøde af 26. januar, 
tinglæst 2. februar, sælger Lars 
Peter Axelsen ejendommen til 
P. Andersen. Og ved skøde af 
16. juni, tinglæst 22 juni, sæl-
ger ”Møllebygger Poul Andersen 
NSundby” ejendommen til Lars 
Pallesen. 

Ved folketællingen i 1901 bor 
Lars Pallesen på ejendommen 
med hustru og 3 børn. Stedet 
kaldes nu igen for ”Egens Hus”. 

 
1902 
Ved skøde af 11. februar 1902, 
tinglæst 14. februar, sælger 
Lars Pallesen ejendommen til 
Anders Pedersen. Med bygnin-
gerne følger ”grund- mur- og 
nagelfaste Ting derunder 2 
Kakkelovne, Komfur med Bage-
indretning og Plader samt Gru-
begryde”. 

Ved folketællingen i februar 
1906 bor Anders Pedersen på 
stedet med hustru, 2 børn og 
en bedstemor. Han angives at 
være ”Husmand [ved] Ager-
brug”. 

 
 

1906 
Ved skøde af 31. juli 1906, ting- 
læst 3. august, sælger Anders 
Pedersen ejendommen matr. 
nr. 17c til Jens Peter Poulsen. 
For første gang ses dyr nævnt i 
et skøde, da der bl.a. medføl-
ger ”2 Grise”. Dette er for-
mentlig den fulde besætning. 

Ved folketællingen i 1911 bor 
Jens Peter Poulsen på ”Langes-
minde” med hustru og børn. 
Stedet er hidtil blevet kaldt 
både ”Egens Hus” og ”Egens 
Mark”. Formentlig er ”Langes-
minde” en stave- eller høre-
fejl, for fra nu af kaldes stedet 
konsekvent for ”Langtveds-
minde”. 
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Luftfoto af  
Langtvedsminde 
på Langtvedvej 
102 mellem 
1948 og 1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15721.

 
4) Aftægt er betegnelsen for en af-
tale, hvorefter en ny ejer (eller 
fæster) af en ejendom forpligter 
sig til at underholde den tidligere 
ejer og hans ægtefælle, så længe 
de lever. Sådanne aftaler var meget 
udbredte. Det aftalte underhold 
blev oftest fastsat ved en aftægts-
kontrakt, som nærmere bestemte 
ydelsernes art: bolig og natural-
ydelser som fødevarer og brænde 
samt tidspunktet for levering.  
Aftægtskontrakten blev som oftest 
tinglyst på ejendommen, men 
kunne også indskrives direkte i  
skødet. 
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I 1913 tilkøber ”Husejer 
Peter Poulsen” en parcel af 
gården Fruerlund (Langtvedvej 
113). Den ny udstykkede får 
matr. nr. 17d og har et hartkorn 
på 1 fjerdingkar og 2½ album. 

 
1917 
Også i 1917 handles ejendom 
to gange. Ved skøde af 10. 
april, tinglæst 13. april, sælger 
”J. P. Poulsen af Langtveds-
minde [den ham] tilhørende 
Ejendom ”Langtvedsminde” 
kaldet, skyldsat saaledes under 
Østerhassing Sogns nordøstre 
Del: M.N. 17c Hartkorn 1 Fdk.  
0 Alb. 17d 1 Fdk. 2½ Alb.” til  
F. O. Rømer. Købesummen er 

10.000 kr. Og ved skøde af 10. 
april, tinglæst 13. april, altså 
samme datoer, overdrager 
”Ejendomshandler F. O. Rømer” 
ejendommen ”Langtvedsmin-
de”, med de samme 2 matrikel-
numre, til ”Simon Peter Jensen 
af Poulstrup og A. C. Pedersen, 
V. Neisig”. Der er tale om en 
byttehandel, men ”Langtveds-
minde” ansættes stadig til en 
værdi på 10.000 kr. 
 
1919 
Ved skøde af 26. august 1919, 
tinglæst 12, september, sælger 
A. C. Pedersen og Simon Poul-
strup den dem ”tilhørende Hus-
ejendom Langtvedsminde” til 

Lars Martinus Simonsen. I skø-
det angives besætningen at 
bestå af ”1 Hest og 3 Køer”. 
Købesummen er nu 9.300 kr. 

Husmand Lars Martinus  
Simonsen og hustruen Johanne 
Christine Sørensen får datteren 
Ingrid i 1918 og datteren Marie 
i 1921. Ved førstnævnte fødsel 
angives forældrene at bo på 
”Langtvedsminde”, ved sidst-
nævnte fødsel at bo i ”Langt-
ved Hus”. Ved folketællingerne 
i 1921 og 1925 bor ægteparret 
på stedet ”Langtvedsminde” 
med deres 2 døtre. 

 
1928 
Ved skøde tinglyst 22. novem-
ber 1928 køber Søren Arnold 
Nielsen stedet af Lars Martinus 
Simonsen. 

Husmand Søren Arnold Niel-
sen og hustruen Othilie, født 
Lynnerup, får sønnen Knud i 
1930. Han er født på ”Langt-
vedsminde”. Ved folketællin-
gen i 1930 bor de 3 personer på 
Langtvedsminde. 

 
1933 
Ved skøde tinglyst 24. marts 
1933 køber Anders Peter Johan-
sen ejendommen af Søren  
Arnold Nielsen. 
 
1938 
Ved skøde tinglyst 11. novem-
ber 1938 overtager Gunnar 
Knudsen ejendommen. Ved fol-
ketællingen i 1940 bor Gunnar 

Luftfoto af  
Langtvedsminde 
i 1959.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15722.

Langtvedsminde 
i 1990 med nyt 
stuehus og ny 
vognport, som 
Hans Børge  
Nielsen har fået 
bygget efter 
overtagelsen af 
ejendommen i 
1959.  
Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13898.
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Knudsen, hustruen Dorethea 
Katrine og datteren Aase (født 
1934) på ejendommen ”Langt-
vedshus, matr. nr. 17c m.fl.”. 
 
194x-195x 
På grund af hul i de tilgænge-
lige digitaliserede ejendomsop-
lysninger kendes de næste 
ejerskifter ikke, da oplysnin-
gerne om disse er baseret på 
hukommelsen og andre kilder. 

Gunnar Knudsens datter Aase 
ses ikke konfirmeret i Øster 
Hassing kirke i 1948. Derimod 
fødes Aage Hartlev Nielsen den 

14. januar 1947, som søn af 
avlsmedhjælper Otto Hartlev 
Jensen (født 1922) og hustru 
Mette Christiane Nielsen (født 
1924) på ”Langtveds Minde”. 
På denne baggrund må Otto 
Hartlev Jensen formodes at 
have overtaget ejendommen 
midt i 1940’erne. 

Hvorvidt der har været flere 
ejere i perioden vides ikke. 

 
1959 
Ved skøde tinglyst 13. novem-
ber 1959 overtager Hans Børge 
Nielsen ejendommen. Han har 

sønnen Thomas og datteren 
Mona (født 1956). Hans Nielsen 
driver først lidt landbrug og 
kommer senere til at køre  
foderbus, først for Frost i Lang-
holt, senere for DLG. 
 
1996 
Den 13. januar 1996 overtager 
Thomas Nielsen ejendommen 
efter sin far.  

Stedet består i dag (juni 
2020) matr. nr. 17c med et 
jordtilliggende på 4.960 m2.
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Stuehuset på 
Langtvedsminde, 
Langtvedvej 102,  
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto: Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B17235.

Den tidligere 
avlslænge på 
Langtvedsminde 
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto: Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15724.


