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Houvej 225, Abildkær 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 22d

”tilligemed de af mig paa disse 
Eiendomme opførte Bygninger” 
til Jens Peter Jensen ”af Krab-
besbro”. Handlen omfatter 
matr. nr. 22e med et hartkorn 1) 
på 3 skæpper ¼ album og matr. 
nr. 22d med et hartkorn på  
1 skæppe 1 fjerdingkar  
2¾ album. Ejendommens sam-
lede hartkorn var på dette tids-
punkt altså på 4 skæpper  
2 fjerdingkar. Bemærk også at 
ejendommen på dette tids-
punkt kaldtes Abildholtskjær, 
senere blev navnet ændret til 
det mere mundrette Abildkær. 

I 1897 sælger Jens Peter  
Jensen ejendommen Abild-
holtskjær til sin svigersøn Jens   Side 1 af 3

•

I 1854 udstykker den davæ-
rende ejer af Abildholt (Nejsig-
vej 16), Peder Christensen, 2 
parceller fra sin ejendom. 
Disse parceller matrikuleres 
med matr. nr. 22d og 22e i 
ejerlavet ”Den Nordøstlige Del, 
Ø. Hassing”. Samme år sælger 
han matr. nr. 22e til Knud 
Thomsen og matr.22d til Søren 
Christian Jensen. I 1858 sælger 
Søren Christian Jensen sin par-
cel til Knud Thomsen, som her-
med bliver ejer af begge 
parceller. 

Ved skøde af 14. december 
1860, tinglæst 1. februar 1861, 
sælger Knud Thomsen ”af 
Abildholtskjær” sin ejendom 
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Luftfoto af 
Houvej 225  
fra 1948.   
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13542. 
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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 fjerding-
kar = 96 album.  

Hartkorn blev brugt som skatte-
grundlag på landbrugsjord frem til 
1903, hvor man vedtog en ny  
skattelovgivning. 



Christian Larsen. Ejendommen 
består nu af 4 parceller, da 
matr. nr. 28 samt en parcel i 
Hals Mose er kommet til. Sam-
tidig indrettes bolig ”i den 
søndre Ende af Gaardens øst-
lige Længe”, og i denne bolig 
kommer Jens Peter Jensen og 
hustruen Ane Kirstine Jensen 
på aftægt 2). 

 
1930 
I 1930 sælger Jens Christian 
Larsen ejendommen til sin svi-

gersøn Thomas Chr. Andersen, 
der samme år bliver gift med 
Marie Kirstine Larsen. Samtidig 
kommer hendes forældre, Jens 
Christian Larsen og Kristine 
Marie Jensen på aftægt på ste-
det. Ejendommen kaldes nu 
Abildkær.  

Marie Kirstine Andersen dør 
allerede i 1932, uden at parret 
får børn. Thomas Andersen gif-
ter sig igen i 1942 med Ellen 
Mariane Hørby, der forinden 
giftermålet havde været hus-
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Det renoverede 
stuehus 
fotograferet i 
foråret 2019.   
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B14735.

Houvej 225  
fotograferet i 
1954. I 2000 
blev der givet 
tilladelse til at 
nedrive gårdens 
5 avlsbygninger.   
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13452. 
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2) Aftægt er en aftale, hvorefter 
en ny ejer (eller fæster) af en 
ejendom forpligter sig til at under-
holde den tidligere ejer og hans 
ægtefælle, så længe de lever.  

Sådanne aftaler var meget ud-
bredte. Det aftalte underhold blev 
oftest fastsat ved en aftægtskon-
trakt, som nærmere bestemte 
ydelsernes art: bolig og naturaly-
delser som fødevarer og brænde 
samt tidspunktet for levering.  

Aftægtskontrakten blev som  
oftest tinglyst på ejendommen, i 
andre tilfælde blev den indskrevet 
i skødet.



holderske hos ham. Parret får 
sønnen Anders Christian Hørby 
Andersen i 1947. 

Thomas Andersen dør i 1961 
og hustruen Ellen Andersen i 
1964, begge er begravet på 
Øster Hassing kirkegård. I 1961 
bor parret på Abildkær, i 1964 
bor hun i Nørresundby. 

 
1961 
Formentlig i 1961 overtager 
Egon Ovesen ejendommen 
Abildkær på Houvej 225. Han 
og hustruen Anna har 5 børn: 
Bjarne, Martin, Jørgen, Grethe 
og Preben. 

Egon Ovesen driver et tradi-
tionelt landbrug med køer og 
grise. På et ”Oplysningsskema 
for landsbrugsejendom” angi-
ves Abildkær i 1986 at have et 
areal på 26,7 ha, hvoraf 26,5 
ha er dyrket. Besætningen  
angives at bestå af 16-18 køer, 
40 svin og 32 stk. ungkvæg. 
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Jytte og Roland 
Thomsen  
opfører nye 
bygninger ved 
Abildkærs  
stuehus i hen-
holdsvis 2002 
og 2007. 
Fotograferet i 
foråret 2019.   
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B14736.

1988 
I 1988 overtager Christian 
Krogh Pedersen ejendommen 
Abildkær på Houvej 225. Han 
er forinden uddannet på Lund-
bæk Landbrugsskole. 

I 1990 er der ikke længere 
dyrehold på ejendommen, så 
den drives nu med plantepro-
duktion af salgsafgrøder såsom 
kartofler, raps, ærter og korn. 
Dette er vel også baggrunden 
for, at Christian K. Pedersen i 
2000 søger om tilladelse til at 
rive 5 bygninger ned, så kun 
stuehuset står tilbage. 

I 1993 bliver der tillagt jord 
ved en jordfordelingskendelse, 
således at ejendommen bliver 
på ca. 42 ha.  

 

2002 
I 2002 sælger Christian K.  
Pedersen huset til Jytte og 
Roland Thomsen. Det meste af 
jorden lægger sælgeren i for-
bindelse med salget til ejen-
dommen Buksti i Ulsted.  

Jytte og Roland Thomsen, 
som i øvrigt begge arbejder på 
Gandrup Teglværk, opfører nye 
bygninger i henholdsvis 2002 og 
2007. 

Efter sammenlægning af ma-
trikelnumre består ejendom-
men på Houvej 225 i dag 
(september 2019) kun af matr. 
nr. 22d, og Abildkær har i dag 
et jordtilliggende på 22.067 m2, 
ca. 2,2 ha.


