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Karl Johan Stræde 8, Faarbæk 
Øster Hassing By, matrikel 9m

Faarbæk (Faarbak) 
I realregisteret, som er et in-
deks til skøde- og panteproto-
kollen, er matr. nr. 9g 
registreret som ”Gaarden Faar-
bæk”. I de fleste senere kilder 
skrives navnet oftest som Faar-
bak, men her skal man være 
opmærksom på, at i flere af de 
gamle dokumenter er a og æ 
tit skrevet meget ens. I dag er 
navnet Faarbæk registreret i 
tingbogen under matr. nr. 9m, 
nutidens Karl Johan Stræde 8.  
Dette må derfor være det kor-
rekte navn, men nedenfor vil 
de to navne blive brugt lidt i 
flæng, som de skrives, og 
læses. Den første Faarbæk lå 
altså på matr. nr. 9g og for-
mentligt længere mod vest end 
nutidens Faarbæk.  

I 1846 mageskifter 2) Ole 
Fjeldgaard Christophersen, ”nu 
boende i Føltved i Østerhassing 
Sogn”, med Niels Svendsen, 
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•

I 1863 sælger Niels Christian 
Nielsen af Rugholm på vegne af 
sin umyndiggjorte bror Jens 
Hansen 3 parceller til ungkarlen 
Niels Christian Pedersen. Den 
første parcel er med en byg-
ning, den har matr. nr. 9f og et 
hartkorn 1) på 1 skæppe og  
1 fjerdingkar. Den anden parcel 
er en gadelod, den har matr. 
nr. 70qq og et hartkorn på 1 al-
bum. Den tredje parcel er en 
hel ny udstykning, udstykket 
fra matr. nr. 9l (nutidens Karl 
Johan Stræde 10), den får 
matr. nr. 9m (nutidens Karl 
Johan Stræde 8) og har et hart-
korn på 1 skæppe, 1 fjerding-
kar og 2½ album.  

Niels Christian Pedersen er 
herefter ejer af matr. nr. 9f, 
9m og 70qq, hvorefter han flyt-
ter ind i huset og stifter fami-
lie. Ved folketællingen i 1870 
er familien at finde på Øster 
Hassing Mark. 
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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. 
 
2) Mageskifte er at bytte fast ejen-
dom eller dele heraf. Der vil ofte 
være tale om, at den ene part be-
taler et beløb til den anden part 
for en værdiforskel mellem de to 
ejendomme.

Luftfoto af  
Faarbæk på  
Karl Johan 
Stræde 8  
fra 1948-1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13139.



”nu boende i Faarbak i Øster-
hassing Sogn”, hvorefter Niels 
Svendsen overtager 3 parceller 
af matr. nr. 28, 29 og 9. Sidst-
nævnte parcel bliver til matr. 
nr. 9g.  

Ved folketællingerne i 1860, 
1870 og 1880 er Niels Svendsen 
med familie at finde på ejen-
dommen Faarbak på Øster Has-
sing Mark. Ved sidstnævnte 
folketælling, den 1. februar 
1880, bor i øvrigt handelsman-
den Niels Pedersen fra Ulsted 
sammen med familien. 

 
1880 og 1884 
Den 6. februar 1880 gifter den 
58-årige ungkarl Niels Pedersen 

fra Ulsted, nu ”i Faarbak”, sig 
med den 26-årige Sørine Povline 
Margrethe Nielsen, datter af 
Niels Svendsen og Maren  
Kirstine Pedersdatter i Faarbak. 
Den 2. april samme år fødes 
parrets datter Marie Maren Kri-
stine Pedersen i Faarbak. Her-
efter kigger den nystiftede 
familie mod naboejendommen 
med øst. Ved skøde af 18. juni 
1880, tinglæst 3) 4. februar 
1881, sælger Niels Christian  
Pedersen sin ejendom, matr. 
nr. 9f, 9m og 70qq, til Niels  
Pedersen. 

Ved skøde af 19. februar 1884, 
tinglæst 29. februar, sælger 
Niels Svendsen så sin ejendom 

til svigersønnen Niels Pedersen. 
Foruden matr. nr. 9g med et 
hartkorn på 2 skæpper, 3 fjer-
dingkar og ½ album, samt byg-
ninger, nedfølger halvdelen af 
matr. nr. 29. 

Ved folketællingen i 1890 bor 
Niels Pedersen Munk, hustruen 
Sørine Povline Margrethe  
Nielsen og datteren Marie 
Maren Kristine Pedersen i ”Ø. 
Faarebak”. Nu eksisterer 2 
ejendomme ved navn Faare-
bak, for i naboejendommen ”V. 
Faarebak” bor husmand Simon 
Peter Larsen, som formentlig 
har forpagtet denne, indtil han 
i 1897 køber ejendommen på 
Karl Johan Stræde 2. Der ses 
ikke ved senere folketællinger 
at eksistere 2 ejendomme af 
samme navn. 
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3) 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. 

Fortsættes næste side

Ejendommen 
Faarbæk på Karl 
Johan Stræde 8  
fotograferet fra 
luften i 1967.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15341.

Udsnittet af 
matrikelkort 
1862-1892  
viser at den 
oprindelige  
matrikel 9 blev 
opdelt i bl.a. 
9m og 9f, som 
Niels Pedersen 
købte i 1880.



1900 
Ved skøde af 21. juli 1900, 
tinglæst 3. august, sælger 
Niels Pedersen sin ejendom til 
Hans Christian Larsen ”af Fæ-
broen”. Ejendommen består på 
dette tidspunkt af matr. nr. 9g, 
9f, 9m, 70qq og halvdelen af 
matr. nr. 29.  

Ved folketællingen i 1901 bor 
ægteparret Hans Christian Lar-
sen og Ane Margrethe Jensen 
på Faarbak sammen med en 
datter.  

Ved folketællingen i 1906 bor 
ægteparret på Faarbak sam-
men med 4 børn og en ”syjom-
fru”. 

 
1909 
Ved auktionsskøde 4) tinglæst 
15. januar 1909 overtager Carl 
Alfred Brix stedet. Skødet for-
tæller ”At Aar 1908 den 9’ Ja-
nuar blev efter Begæring af 
Kreditforeningen af Jydske 
Landejendomsbesiddere af-

holdt Tvangsauktion over den 
Hans Chr. Larsen tilhørende 
Ejendom M.N. 9g, 9f, 9m og 
29a af Østerhassing By og Sogn, 
hvor da blev højstbydende Carl 
Alfred Brix med 5950 kr., paa 
hvilket Bud gaves Hammer-
slag”. Gadelodden 70qq må 
være solgt fra forinden og 
halvdelen af matr. nr. 29 har nu 
fået sit eget matrikelnummer. 

Ved folketællingen i 1911 bor 
ægteparret Carl Alfred Brix og 
Nielsine Petrea Brix på Faarbak 
sammen med sønnen Holger (f. 
1906) og datteren Elna (f. 1909). 

Ved folketællingen i 1921 er 
der kommet yderligere et barn 
til, datteren Jane (f. 1920). 

I 1921 frasælger Carl Alfred 
Brix matr. nr. 29a til gartneren 
Jens Jensen på Houvej 297. Til 
gengæld tilkøber han i 1922 en 
udstykning af hestehandler Chr. 
Nygaard i Gandrup, til en pris 
af ”1400 kr. pr. td. Land”. 
Arealet bliver opmålt til 78.312 

kvadratalen, hvorfor købesum-
men bliver på 7.831 kr. Det til-
købte matrikuleres således: 
”M. N. 4m hartk. 2 Skp. 2 Fdk. 
1½ Alb. M. N. 8d Hartk. 1 Skp. 
3 Fdk. 2½ Alb.”. 

Ved folketællingen i 1925 bor 
Nielsine Petrea og Carl Alfred 
Brix sammen med deres 2 
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Karl Johan 
Stræde 8, der 
kom til at ligge 
tæt på  
Omfartsvejen 
fotograferet i 
1990.    Foto: 
Ariel Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15342.

 
4) Et auktionsskøde adskiller sig 
kun en lidt fra et almindeligt 
skøde, og bruges under en tvangs-
auktion, eller en normal auktion, 
hvor en bolig sælges. Et auktions-
skøde udstedes af fogedretten når 
køber har opfyldt hans forpligtigel-
ser, i forbindelse med auktionen. 
En købers forpligtigelser i forbin-
delse med en auktion, er bl.a. be-
taling af det beløb, der var på 
buddet, og derudover opfylder alle 
auktionsvilkårene. Et auktionsskøde 
er egentlig et helt almindeligt 
skøde, der beviser at det er dig, 
der ejer boligen og blot viser at du 
har købt ejendommen på auktion. 
Det eneste tilfælde du får brug for 
et auktionsskøde, er altså hvis du 
vælger at købe din bolig på en auk-
tion, og ikke via en normal handel.
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døtre og en tjenestekarl. Der 
er ikke tjenestefolk på ret 
mange af ejendommene på 
Karl Johan Stræde, men nu er 
Carl Brix også ”Boelsmand 5)”. 
Tjenestekarlen er nu kun en 
15-års dreng.    

Ifølge de offentlige registre 
er det nuværende stuehus op-
ført i 1930, men disse oplysnin-
ger er tit usikre for ældre huse. 
Mere sandsynlig er 1934, for 
dette år låner Carl Brix 12.000 
kr. af Husmandskreditforenin-
gen. 

 
1939 
Ved skøde tinglyst 4. septem-
ber 1939 overtager Axel Bach 
Jørgensen ejendommen ”Faar-
bæk” efter Carl Brix. Ejendom-
men består på dette tidspunkt 
af matr. nr. 4m, 8d, 9f, 9g og 
9m og et jordtilliggende på 
godt 14 tønder land. 

Herefter flytter Aksel  
Jørgensen, hustruen Maren, 

sønnen Anders (f. 1932), datte-
ren Johanne (f. 1934) og datte-
ren Birthe (f. 1937) ind på 
stedet på Karl Johan Stræde 8. 
De samme personer angives at 
bo på ”Faarbæk” ved folketæl-
lingen i 1940.  

 
1974 
Aksel Bak Jørgensen dør den 
23. marts 1974. Efter hans død 
får enken, Maren Jørgensen, 
adkomsten 6) til stedet, tinglyst 
17. maj 1974, ved fremvisning 
af skifteretsattest i tinglys-
ningsretten. Hun bor nu på ste-
det frem til sin død den 30. 
januar 1983. 
 
1983 
Efter Maren Jørgensens død 
overgår adkomsten til stedet til 
arvingerne, Anders Jørgensen, 
Johannes Vejen og Birthe Sø-
rensen. Denne tinglyses den 
22. april 1983. Samme dag 
tinglyses salget af ejendommen 
til Jens A. Sanden. 
 

1985 
Den 12. august 1985 overtager 
Mogens Sloth Kjeldsen og Inger 
Kjeldsen stedet på Karl Johan 
Stræde 8.  

Mogens Kjeldsen er bankud-
dannet og hustruen Inger Kjeld-
sen er kontoruddannet. Parret 
har sønnen Christian og datte-
ren Emilie.  

I 2011 er ejendommen invol-
veret i en jordfordeling.   

I dag [marts 2020] består 
ejendommen af matr. nr. 9m 
med et jordtilliggende på 
38.216 m2, knap 7 tønder land.
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Karl Johan 
Stræde 8  
fotograferet i 
2018.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B12581.       

 
5) Boelsmand -En boelsmand eller 
bolsmand er en ejer af et bolsted, 
som er en landejendom, der i stør-
relse befinder sig mellem et hus-
mandssted og en gård. Et bolsted 
er omkring 1 tønde hartkorn. 
 
6) 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.


