
Huse i Øster Hassing Sogn  
Teksten er baseret på indsamlinger foretaget af en gruppe interesserede i 
Øster Hassings huse, bestående af Birthe Eriksen, Jens Winther Kjeldsen,  
Lotte Kock, Johanne og Kaj Pallisgaard og Jørgen T. Pedersen.  
Redigeret af Klem Thomsen og Asbjørn Thomsen. September 2021. 
 

Abildbak 22, Abildbak 
Føltved, Øster Hassing, matrikel 4a

nr. 4 i ejerlavet ”Føltved, Ø. 
Hassing”, og ”Jacob Svendsen” 
står som bruger, dvs. fæster 1). 
I 1830 begraves Jacob Svend-
sen, ”Husmand af Abildbach”. 

Stedet må på et tidspunkt 
have skiftet ejer, for af det æld- 
ste fundne skøde fremgår, at 
stedet er ”Parcel No 3”, som er 
udstykket fra Peder Christen-
sen Munks gård i Føltved. Peder 
Christensen Munk var ejer af 
ejendommen Nedre Føltved 
(Føltvedvej 22) fra formentlig 
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1827 til 1843. I 1829 får han en 
tilladelse til ”udparcellering” 
fra sin ejendom, og i 1830 sæl-
ger Peder Christensen Munk 
den nye udstykning, som har et 
hartkorn 2) på 4 skæpper,  
1 fjerdingkar og 1½ album, til 
Frands Pedersen. Ifølge skødet 
inkluderer købet ”de paa be-
meldte Parcel staaende Bygnin-
ger ... Abildbeck kaldet”.  

I realregistret, som er et indeks 
til skøde- og panteprotokollen, 
kaldet stedet med matr. nr. 4 i 
”Østerhassing Sogn, Føltved 
by” - i dag ejerlavet ”Føltved, 
Ø. Hassing” - for ”et hus Nord-
abildbæk”. Som navnet antyder, 
er der et sydligere ”Abildbæk”. 
Navnet bliver senere til ”Abild-
bak”. 

I de gamle sogneprotokoller, 
der dækker perioden 1806-
1822, står ”Landvæsens Com-
missær Roed” som ejer af matr. 
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Matrikelkortet 
for Føltved- 
gaardenes, 
Abildbaks og 
Rugholms Jor-
der, 1866-1961, 
med matrikel 
No 4 og de  
senere 4a og 4b.  

 
1) Fæste er en livsvarig, og tit  
arvelig, forpagtning af jord, som 
der betales fæsteafgift for. 
 
2) 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, men vedblev mange år deref-
ter med at blive indskrevet i skøder 
som udtryk for jordens bonitet 
(ydeevne). 

Abildbak 22 
fotograferet 
i 1948-52.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15417.
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Ved folketællingerne i 1834 
og 1840 bor Frands Pedersen og 
hustruen Johanne Marie Chri-
stensdatter på ”Abildback” 
med 2 børn. Han angives at 
være ”Husmand [som] lever af 
sin jordlod”. Ved folketællin-
gen i 1845 har ægteparret 3 
hjemmeboende børn, ved fol-
ketællingerne i 1850 og 1855  
2 hjemmeboende børn og ved 
folketællingen i 1860 et hjem-
meboende barn. Der er på 
intet tidspunkt tjenestefolk på 
husmandsstedet. 

 
1865 
I 1865 overdrager Frands Peder- 
sen sin ejendom til sønnen Jens 
Frandsen. Ejendommen angives 
i skødet at omfatte ”Parcel No 
3 af Gaarden Føltved i Øster-
hassing Sogn af Hartkorn gam-
mel Matricul 4 Skp 1 Fdk  
1½ Alb med paastaaende Byg-
ninger ”Nord Abildbæk” kaldet 
... og i den ny Matricul 3) under 
No 4 skyldsat for Hartkorn  
4 Skp 3 Fdkr 2¾ Alb”. I forbin-
delse med overdragelsen kom-
mer Frands Pedersen og 
Johanne Marie Christensdatter 
på aftægt 4) ved sønnen. Der 
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tinglæses 5) en særskilt aftægts- 
kontrakt. Købesummen er 200 
rigsdaler rigsmønt, mens af-
tægtskontrakten kapitaliseres 
til 400 rigsdaler rigsmønt. 

Ved folketællingen i 1870 bor 
Jens Frandsen og hustruen Ane 
Kristine Bergemann på ”Abel-
bakhus” med en datter, aftægts- 
ægteparret Frands Pedersen og 
Johanne Marie Christensdatter 
samt en slægtning, der ernæ-
rer sig ved skrædderi. Hustruen 

Abildbak 22 
fotograferet 
i 1972-73.  
Foto:  
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15418.

Ane Kristine Bergemann, ”Hus-
mand Jens Frandsens Hustru i 
Abildbak” dør i 1876, 35 år 
gammel.  

Den 6. maj 1877 vies i Øster 
Hassing kirke ”Husmand og En-
kemand Jens Frandsen i Abild-
bak i Ø. Hassing, fødte 24de 
August 1833 samme Sted [og] 
Tjenestepige Marie Kirstine 
Jensen, født 13 Februar 1850 i 
Ø. Hassing. Husholderske i 
Abildbak”. 
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3) Ny Matricul - Danmark er blevet matrikuleret flere gange, således i 1644 
og 1688. De tidlige matrikler blev imidlertid ikke vedligeholdt med hensyn 
til forandringer i ejendomsforholdene, og efter udskiftningen i slutningen 
af 1700-tallet var der behov for udarbejdelsen af en ny matrikel, og det 
skete i 1844. Det var også med matriklen af 1844, at vi fik de matrikel-
numre, der bruges den dag i dag.  

Ejendommen Abildbak fik altså ved matriklen i 1844 et lidt højere hart-
korn og dermed også et lidt højere beskatningsgrundlag. Desuden fremgår 
af skødet at Abildbak ved den nye matrikel har fået matr. nr. 4 i ejerlavet 
Føltved, Ø. Hassing.  
 
4) Aftægt er en aftale, 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 aftægtskontrakt, som nærmere bestemte ydel-
sernes art: bolig og naturalydelser som fødevarer og brænde samt tidspunk-
tet for levering. Aftægtskontrakten blev som oftest tinglyst på ejendommen. 
 
5) 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 retten i et offentligt 
retsmøde.



Jens Frandsen dør den 23. 
januar 1918. Ved folketællin-
gen den 1. februar 1921 bor 
enkekonen Maren Frandsen 
sammen med 3 plejebørn, her-
iblandt Christian Holst.  

 
1921 
Den 14. oktober 1921 tinglæses 
adkomsten 6) til ejendommen 
”Nord Abildbak” til enken 
Marie Kirstine Frandsen, født 
Jensen. Ejendommen, som er 
vokset i Jens Frandsens ejer 
periode, består på dette tids-
punkt af matrikelnumrene 4, 
1b og 1c i ejerlavet ”Føltved, 
Ø. Hassing”. De 2 sidstnævnte 
matrikler her et hartkorn på 
henholdsvis 3 fjerdingkar 1 
album og 3 fjerdingkar 2 
album. Bemærk at matr. nr. 4 
endnu ikke er delt, dette sker 
først nogle år senere, i 1925. 

Ved skøde af 13. august 
1921, tinglæst 26. august, sæl-
ger enken Marie Kirstine Frand-
sen sin ”Ejendom Nord Abild- 
bak kaldet” til plejesønnen 
Christian Laurits E. Holst. Sam-
tidig kommer enken på aftægt 
på stedet.  

Senere samme år gifter Chri-
stian Laurits Emanuel Holst  

Ved folketællingen i 1880 bor 
Jens Frandsen og hustruen 
Maren Kirstine Jensen på ejen-
dommen med 3 børn. Aftægts- 
ægteparret er stadig at finde 
på stedet, og desuden bor her 
den 76-årige enkemand Jens 
Sørensen, ”Anbragt i Pleje her 
af Ulsted Sogneraad, som giver 
ham Fattigunderstøttelse”. Alle 
indtægter tæller på et hus-
mandssted i slutningen af 1800-
tallet. Ved folketællingen i 1890 
er aftægtsægteparret borte, 
og ægteparret bor alene med 
en datter og en plejedatter. 
Stedet kaldes nu ”Nørre Abild-
bak”. 

Ved folketællingen i 1901 bor 
ægteparret Jens Frandsen og 
Maren Kirstine Jensen på 
”Abildbak” med 2 plejebørn. 
Blandt sidstnævnte er Christian 
Laurits C. Holst, som er søn af 
Maren Kirstine Jensens søster, 
Maren Jensen. Det samme er 
tilfældet ved folketællingen i 
1906.  

Ved folketællingerne i 1911 
og 1916 bor på stedet ”Abild-
bak” kun et plejebarn, samt en 
tjenestepige og en logerende. 
Christian Holst bor der ved alle 
disse folketællinger. 

(f. 1891) sig med Ane Johanne 
Munch (f. 1896), der kommer 
fra naboejendommen Skovbak-
hus (Øster Hassing Vej 169). 

Bemærk den manglende kro-
nologi i ovenstående datoer. 
Tinglysningskontoret tinglæser 
fejlagtig et skøde, hvor sælge-
ren mangler adkomsten, men 
retter efterfølgende op på fej-
len. I realregisteret indføres 
begivenhederne, således at 
formalia er i orden, selv om 
disse begivenheder ikke er an-
ført i dato orden.   

I 1925 tilkøber Christian Holst 
”Nordre Abildbak” parcellen 
matr. nr. 2h – med et hartkorn 
på 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 
1¾ album – af Peder Jensen på 
Nedre Føltved (Føltvedvej 22). 
Købesummen, som er fastsat til 
”675 Kr. pr. Td. Land”, løber op 
i 2.681,05 kr. 

Det er også i 1925, at Christian 
Holst udstykker og sælger en 
parcel fra matr. nr. 4, næsten 
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Abildbak 22  
fotograferet fra 
havesiden i 
2021.  
Foto:  
Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15419.

 
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 adkomst- 
dokument; i dette tilfælde er  
dokumentet en skifteretsattest.
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havdelen af matriklen. Den til-
bageværende parcel, hvorpå 
selve ejendommen ligger får nu 
matr. nr. 4a. Sidstnævnte par-
cel har et hartkorn på 2 skæp-
per, 2 fjerdingkar og 1½ album. 

Ved folketællingen i 1925 bor 
ægteparret Johane og Christian 
Holst på ”Abildbak” sammen 
med aftægtsenken Marie 
Frandsen. Ved folketællingen i 
1930 er aftægtsenken der ikke 
længere, til gengæld har ægte-
parret en plejesøn boende. Til-
syneladende får ægteparret 
ikke selv børn. 

Familien Holst flytter senere 
til Houvej 289 i Øster Hassing by. 

  
1938 
Ved skøde tinglyst 15. decem-
ber 1938 overtager Niels Kri-
stian Pedersen (Kvist) ejen - 
dommen på Abildholt 22. Han 
og hustruen Karoline, født 
Holst, har børnene Ellen, Edel, 
Kjeld og Inger. 

Ved folketællingen i 1940 bor 
Niels Kvist Pedersen, hustruen 
Karoline Marie Pedersen og 
datteren Inger Petra Pedersen 
(f. 1933) på Abildbak. Niels 

Kvist er i en periode med i 
Øster og Vester Hassing Sogne-
råd, hvorfor det ofte er hu-
struen Karoline, som står for 
driften af ejendommen.  

Familien Kvist flytter senere 
til Houvej 287 i Øster Hassing 
by. Familien bor dog stadig på 
Abildbak ved datteren Ingers 
konfirmation i 1947. 

 
o. 1947-1985 
På grund af hul i de tilgænge-
lige digitaliserede ejendomsop-
lysninger kendes tidspunkterne 
for de efterfølgende ejerskifter 
ikke, da disse er baseret på hu-
kommelsen og andre kilder. 

Den førstkommende ejer ef-
ter Niels Kvist Pedersen menes 
at være Jørgen Hammer. 

Næstkommende ejer menes 
at være Erik Olesen. Både i 
1975 og i 1979 får han tilla-
delse til at bygge svinestalde. 
Ifølge vejviseren bor han på ste- 
det med hustruen Jette Olesen. 

 
1985 
Ved skøde tinglyst 29. oktober 
1985 overtager Jørgen Tarp 
ejendommen.  
 

1987 
Ved skøde tinglyst 17. august 
1987 overtager Flemming Knud-
sen ejendommen. I et anmel-
delsesskema vedrørende land- 
brugsbyggeri angives stedets 
dyrehold i 1990 at være på 19 
stk. kvæg, 30 stk. svin og 4 stk. 
heste, og ejendommens areal 
angives at være på 15,1 hektar. 

Flemming Meling Knudsen (f. 
1945) og hustruen Esther Metea 
Kristensen (f. 1943) var blevet 
gift i 1967, og ægteparret har 
børnene Bo og Helle. 

 
2003 
Den 25. august 2003 overtager 
Vibeke Schellerup Reese ejen-
dommen på Abildbak 22, hvor 
hun bor sammen med ægte-
manden Jan Reese. Senere i 
2003 får hun tilladelse til at 
etablere en dyreadfærdsklinik 
på stedet, og Nordjyllands  
Dyreadfærdsklinik opstår. 

Ejendommen Abildbak består 
i dag (juli 2020) af matr. nr. 4a 
i ejerlavet ”Føltved, Ø. Has-
sing” med et jordtilliggende på 
31.394 m2, knap 6 tønder land.

 Side 4 af 4

Hals Arkiv

I 2003 etableres 
Nordjyllands 
Dyreadfærds-
klinik på  
Abildbak 22. 
Fotograferet i 
2021.  
Foto:  
Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15420.


