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Føltvedvej 19, Ovre Føltved 
Føltved, Øster Hassing, matrikel 1a m.fl.

kemanden Peder Christensen, 
der ”nyder ophold af stædet”, 
så han må være på aftægt 2) 
ved sønnen. Stedet er angivet 
under ”ensiddere”, hvad der 
betyder, at gårdens drift før 
udskiftningen 3) ikke var en del 
af dyrkningsfællesskabet. 

Den yngste søn, Iver Peder-
sen, gifter sig i 1793 i Vester 
Hassing kirke med ”Pigen Else 
Niels Datter af Gandrup”. Ægte- 
parret får 5 børn i Gandrup 
mellem 1795 og 1804, og 4 
børn på Føltved mellem 1806 
og 1813. Dette betyder, at Iver 
Pedersen og familie omkring 
1805 flytter ind på Føltved. 
Formentlig er der blevet plads 
til dem, da faderen Peder Chri-
stensen dør i 1804.  

Begge brødre ser nu ud til at 
have boet samtidig på Føltved i 
en periode, da Jens Pedersen 
ses få børn på Føltved i 1808 
og 1810, nu med Maren Peders-
datter, da hans første kone  Side 1 af 5 
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Ved folketællingen i 1787 bor 
Peder Christensen og hustruen 
Anne Marie Iversdatter på 
”Føltved” med sønnerne Jens 
og Iver Pedersen, en datter, en 
12-årig tjenestedreng og en 
lejer, som ”nyder almisse af 
kirkeblokken”. Peder Christen-
sen må have været fæster 1) af 
den ene af Føltved gårdene, 
den som i dag kaldes Ovre Følt-
ved. I 1789 begraves ”Ane Marie 
Iversdatter, Peder Christensens 
Hustru af Føltved”. 

Den ældste søn, ”Ungkarl Jens 
Pedersen af Føltved”, gifter sig 
i 1790 i Vester Hassing kirke 
med ”Pigen Birthe Nielsdatter 
af Gandrup”. Formentlig har 
sønnen Jens Pedersen omkring 
dette tidspunkt overtaget fæs -
tet af Føltved efter sin fader. 
Ved folketællingen i 1801 bor 
ægteparret Jens Pedersen og 
Birthe (Birgitte) Nielsdatter på 
Føltved med 2 børn, en tjene-
stekarl, en tjenestepige og en-
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Det originale 
matrikelkort 
for Føltved, 
Øster Hassing, 
1862, viser  
matrikel No 1a, 
som står med 
sort skrift i  
venstre side  
af udsnittet.

 
1) Fæste er en livsvarig, og tit ar-
velig, forpagtning af jord, som der 
betales fæsteafgift for. 
 
2) 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 under-
hold blev oftest fastsat ved en af-
tægtskontrakt, som nærmere 
bestemte ydelsernes art: bolig og 
naturalydelser som fødevarer og 
brænde samt tidspunktet for leve-
ring. Aftægtskontrakten blev som 
oftest tinglyst på ejendommen. 
 
3) Udskiftningen betegner omfor-
delingen af landbrugsjorden under 
Landboreformerne fra 1700 til 
1850. Landbrugsejendomme flyt-
tede mange steder fra landsbyerne 
ud på de nye marker. Udskiftningen 
hang nøje sammen med ændringen 
fra fællesdrift til bøndernes ansvar 
for dyrkningen af deres egen jord. 
Mange steder skete udskiftningen 
ved en blokudskiftning, hvor hver 
gård fik et så firkantet areal som 
muligt.
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døde i 1804. I 1813 er Jens Pe-
dersen og familie at finde i Try 
i Dronninglund sogn. Den yng-
ste bror, Iver Pedersen, bliver 
derimod stadig boende på Følt-
ved. Han bliver også ejer af 
gården, formentlig den første 
selvejer af Ovre Føltved, dvs. 
den første ejer som selv bor på 
ejendommen. I de gamle sogne- 
protokoller, der dækker perio-
den 1806-1822, står Iver Peder-
sen som ejer af Føltved, matr. 
nr. 1 i ejerlavet ”Føltved, Ø. 
Hassing”.  

Det vides ikke, hvornår Iver 
Pedersen køber Føltved til selv-
eje, men formentlig slutter det- 
te ejerskab utilsigtet omkring 
1821, sandsynligvis med bag-
grund i ydre omstændigheder. 
Tiden efter Englandskrigene 
1807-1814 og statsbankerotten 
i 1813 (som egentlig er en pen-
geombytning) resulterer i en 
krise for landbruget med fal-
dende priser, og denne kulmi-
ner i årene 1822-1825, så 
måske ligger årsagen til Iver 
Pedersens økonomiske proble-
mer i denne krise. Det vides 
nemlig med sikkerhed, at Iver 
Pedersens ejendomme bliver 
afhændet som et opbudsbo 4). 
Når der skrives, at der afhæn-
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des ejendomme, skyldes det, 
at der bliver afholdt flere auk-
tioner i ”Iver Pedersen Føltveds 
Opbudsboe”. Ikke alle auktio-
nerne er fundet, men den 16. 
oktober 1821 afholdes den 4. 
auktion og den 12. december 
1821 afholdes den 5. auktion. 
Ved auktionen over ejendom-
men Føltved, formentlig en 
auktion forud for de 2 nævnte, 
købes denne af Niels Andersen, 
ejer af gården Poulstrup (Hou-
vej 244) i perioden 1806-1827, 
som han formentlig har over-
ladt driften af til svigersønnen 
omkring 1822. 

Ejendommen 
Ovre Føltved 
fotograferet 
i 1948-1952.  
Foto:  
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15578.

1823 
I et skøde af 2. august 1823, 
tinglæst 5) 19. december sam- 
me år, sælger ”Niels Andersen 
Poulstrup i Horsens Mølle” 
ejendommen ”Føltved kaldet, 
som forhen har tilhørt Iver Pe-
dersen” til Christian Jensen. I 
skødet angives gårdens hart-
korn at være på 5 tønder, 6 
skæpper og 3 fjerdingkar 6).  

Ved folketællingen i 1834 bor 
Christian Jensen og hustruen 
Anne Mikkelsdatter (viet 1825) 
på Føltved med 7 børn, en tje-
nestekarl og en tjenestepige. 
Ved folketællingerne i 1840 og 

 
4) Opbud er at overlade alt sit gods til sine kreditorer, som derefter deler 
det imellem sig. Ordningen medførte den fordel for skyldneren, at han så-
ledes fik adgang til at afslutte sine pengeforpligtelser, ved at hans ejendele 
udlagdes til kreditorerne som betaling. Han undgik derved at komme i 
gældsfængsel. Ordningen blev ophævet i 1858. Et opbudsbo er således en 
form for konkurs- eller fallitbo. 
 
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 et offentligt retsmøde. 
 
6) 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 at sammenligne alle varer med værdien af det 
såkaldte "hårde korn" eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder (ikke at for-
veksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. 
Hartkorn blev brugt som skattegrundlag på landbrugsjord frem til 1903. 
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som matrikuleres 1a, 1b, 1c og 
1d.  

Ved skøder af 24. juni 1860, 
tinglæst 6. juli, sælger Anne 
Mikkelsdatter sin ejendom. 
Matr. nr. 1a, nu med et hart-
korn på 2 tønder, 5 skæpper, 2 
fjerdingkar og ¾ album, samt 
matr. nr. 88 i Gandrup, sælger 
hun til svigersønnen Niels Peter 
Jensen, som var blevet gift 
med ovennævnte datter Ane 
Kirstine Christiansdatter den 
31. maj 1859.  

Matr. nr. 1b og 1c sælger hun 
til sønnen Niels Møller Christi-
ansen. Matr. nr. 1d sælger hun 
til svigersønnen Ole Christian 
Christensen, der var blevet gift 
med datteren Ane Marie Christi-
ansdatter den 4. januar 1859. 

Niels Peter Jensen må betale 
2.000 rigsdaler rigsmønt for 
ejendommen Ovre Føltved. 
Samtidig kommer hans sviger-
mor på aftægt på stedet. Af-
tægtskontrakten anslås at kos- 
te 500 rigsdaler rigsmønt. 

Ved folketællingen i 1860 bor 
ægteparret Niels Peter Jensen 
og hustruen Ane Marie Christi-
ansdatter på Føltved sammen 
med aftægtskonen Anne Mikkels- 
datter, en af aftægtskonens 
døtre (en af hustruens søstre), 

1845 bor ægteparret på ejen-
dommen med 6 børn og en ple-
jesøn. Der er ingen tjenestefolk, 
men børnene har også nået den 
alder, hvor de kan hjælpe til. 

Ved folketællingen i 1850 bor 
ægteparret på Føltved med 3 
børn og plejesønnen. Ved fol-
ketællingen i 1855 bor ægte-
parret på ejendommen med 3 
børn (heriblandt datteren Ane 
Kirstine Christiansdatter) og en 
tjenestekarl. 

I 1857 dør ”Christian Jensen, 
Gaardmand i Føltved”, 69 år 
gammel. 

 
1860 
Den 6. juli 1860 tinglæses ad-
komsten 7) for Christian Jensens 
enke, Anne Mikkelsdatter, til 
”Gaarden Føltved i Østerhas-
sing Sogn af Hartkorn gl Matr 5 
Tdr 6 Skp 2 Fdk [må være en 
skrivefejl, der er 3 fjerdingkar] 
men som udi den ny Matr 8) er 
skyldsat saaledes: Matr No 1 3 
Tdr 5 Skpr 2 Fdk ¼ Alb”. Des-
uden får enken adkomsten til 
matr. nr. 88 i Gandrup, med et 
hartkorn på 1 skæppe, 3 fjer-
dingkar og 2¼ album. Forinden 
havde enken fået indenrigs -
ministeriets tilladelse til at 
 opdele matr. nr. 1 i 4 parceller, 

en plejesøn og 2 tjenestekarle. 
I 1866 dør aftægtskonen ”Ane 
Mikkelsdatter, Enke efter Gmd. 
Chr. Jensen i Overføltved”.  

Ved folketællingen i 1870 bor 
ægteparret alene på Føltved 
med en tjenestekarl og en tje-
nestepige. Tilsyneladende får 
ægteparret ingen børn. 
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Ovre Føltved på 
Føltvedvej 19  
fotograferet i 
1959.  
Foto:   
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek, 
Hals Arkiv, B15579.
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7) 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; i dette tilfælde er dokumen-
tet en skifteretsattest. 
 
8) Tinglæst - Danmark er blevet 
matrikuleret flere gange, således i 
1644 og 1688. De tidlige matrikler 
blev imidlertid ikke vedligeholdt 
med hensyn til forandringer i ejen-
domsforholdene, og efter udskift-
ningen i slutningen af 1700-tallet 
var der behov for udarbejdelsen af 
en ny matrikel, og det skete i 1844. 
Det var med matriklen af 1844, at 
vi fik de matrikelnumre, der bruges 
den dag i dag. Ejendommen Følt-
ved havde efter den gamle matri-
kel (før 1844) et hartkorn på 5 
tønder, 6 skæppe og 3 fjerdingkar, 
og efter den nye matrikel (efter 
1844) et hartkorn på 3 tønder, 5 
skæpper, 2 fjerdingkar og ¼ album. 
Desuden har Føltved med den nye 
matrikel fået matr. nr. 1 i ejerlavet 
Føltved, Ø. Hassing. 



1877 
I 1877 sælger Niels Peter Jen-
sen sin ejendom Føltved til 
Christen Nielsen. Ejendommen 
består stadig af matr. nr. 1a i 
ejerlav Føltved og matr. nr. 88 i 
Gandrup med uændret hart-
korn. Købesummen er 24.000 
kr. 

Ved folketællingen i 1880 bor 
ægteparret Christen Nielsen og 
Ane Margrethe Johansen på 
Føltved med 3 børn, Christen 
Nielsens søster og 2 tjeneste-
drenge på 13 og 16 år. Ved fol-
ketællingen i 1890 bor kun den 
yngste datter Maren Kirstine 
Christensen hjemme og der er 

2 mandlige tyender, nu på hen-
holdsvis 20 og 14 år. Den 6. 
april 1900 gifter den hjemme-
boende datter Maren Kirstine 
Christensen (f. 1864) sig med 
Jens Christian Christensen fra 
Hals (f. 1873). 

Den 2. januar 1901 dør Chri-
sten Nielsens hustru, Ane Mar -
grethe Johansen. Ved folketæl- 
lingen i 1901 angives familien 
at bo på matr. nr. 1a, enke-
manden Christen Nielsen som 
stadig ejer Føltved, svigersøn-
nen Jens Christian Christensen 
som er bestyrer, dennes hustru 
datteren Maren Kirstine Chri-
stensen, ægteparrets søn og af 

”tjenestetyende” er der en 16-
årig dreng og en 15-årig pige. 
 
1904 
I 1904 sælger Christen Nielsen 
ejendommen Føltved til sviger-
sønnen Jens Christian Christen-
sen. Ejendommen var i 1888 
blevet yderligere opdelt, da 
matrikelnumrene 1e, 1f, 1g og 
1h var blevet udstykket fra 
matr. nr. 1a. Ejendommen om-
fatter ved salget i 1904 de 5 
nævnte matrikelnumre, og det 
samlede hartkorn er uændret 
på 2 tønder, 5 skæpper, 2 fjer-
dingkar og ¾ album. Købesum-
men er 7.000 kr. Samtidig 
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Det nye stuehus, 
der blev bygget  
i 2005, på  
Føltvedvej 19 
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B15580. 

Stuehuset på 
Ovre Føltved 
fotograferet  
fra havesiden i 
sommeren 2021.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B15581. 
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oprettes og tinglæses en sær-
skilt aftægtskontrakt, som ka-
pitaliseres til 2.000 kr. 

Ved folketællingen i 1906 bor 
ægteparret Jens Christian Chri-
stensen og Maren Kirstine Chri-
stensen på ”O. Føltved” med 2 
sønner (Kristen Georg Kristen-
sen, f. 1900, og Niels Malta Kri-
stensen, f. 1902), en tjeneste- 
karl og aftægtsmanden Chri-
sten Nielsen. Ved folketællin-
gen i 1911 er både en tjeneste- 
pige og tjenestekarl på ”Over 
Føltved”, mens de øvrige per-
soner er de samme som 5 år 
tidligere.  

Aftægtsmanden Christen Ni-
elsen dør i 1912. Ved folketæl-
lingen i 1916 bor ægteparret 
på ”O. Føltved” med deres 2 
sønner og en 16-årig tjeneste-
pige, som beskæftiger sig både 
med ”landbrug og husgerning”. 
Ved folketællingen i 1921 bor 
kun den ældste søn hjemme på 
ejendommen med ”matr. nr. 
1a”, han er ”medhjælper ved 
landbruget”, og der er kommet 
en ny 16-årig ”tjenestepige ved 
landbrug”. Ved folketællingen i 
1925 bor begge sønner hjemme 
på ”Ø. Føltved”, hvor de er 
medhjælpere, og desuden bor 
en 12-årig tjenestedreng på 
ejendommen. 

 

1930 
Ved skøde tinglæst 7. marts 
1930 sælger Jens Chr. Christen-
sen ejendommen Ovre Føltved 
til sønnen Christen G. Christen-
sen. Ved folketællingen den 5. 
november 1930 bor den ugifte 
Christen Georg Christensen på 
”Over Føltved” med husholder-
sken Astrid Amanda Nielsen og 
2 tjenestekarle. Ved folketæl-
lingen i 1940 er husholdersken 
blevet til hustruen. Der er sta-
dig 2 tjenestekarle, en ”Forkarl 
[og] Anden Karl”. 

 
19xx 
På grund af hul i de tilgænge-
lige digitaliserede ejendomsop-
lysninger er det usikkert, hvor- 
når næste ejerskifte finder 
sted, men formentlig er næste 
ejer Jens Egon Pedersen. Han 
er i al fald ejer i 1974, hvor 
han søger byggetilladelse. Jens 
Pedersen og hustruen Lis bliver 
mellem 1959 og 1965 forældre 
til døtrene Lone, Erna, Anna og 
Grethe. Jens Egon Pedersen er 
ingeniør på Vendsysselværket. 

Jens Egon Pedersen dør i 
1988, men få år forinden havde 
han solgt ejendommen.  

 

1985 
Den 13. juni 1985 overtager 
Peter Harlunn Jakobsen ejen-
dommen Ovre Føltved. Der 
sker senere matrikulære æn-
dringer, således i 1992 og 1997, 
ved skøde og ved jordfordeling. 

Tove Madsen og Peter Jakob-
sen har børnene Simon, Jens 
Christian, Frederik og Trine.  

Ejendommen omfatter i dag 
3 adresser og en stor bygnings-
masse. På Føltvedvej 17 ligger 
det gamle stuehus, som ifølge 
de offentlige registre er opført 
i 1890. På Føltvedvej 19 ligger 
det nye stue hus fra 2005 samt 
9 driftsbygninger. På Føltved-
vej 21 ligger 4 minkhaller, angi-
veligt på lejet grund. 

Mange landbrug er i dag at 
opfatte som virksomheder, så-
ledes også Ovre Føltved. Ifølge 
KRAK er der i dag 10 firmaer på 
adressen Føltvedvej 19, hvoraf 
det mest kendte nok er Føltved 
ApS, der via butikker, boder og 
webshop sælger jordbær, ærter 
og kartofler. 

Ejendommen Ovre Føltved 
består i dag (juli 2020) af matr. 
nr. 1a, 1h, 1g og 2n i ejerlavet 
”Føltved, Ø. Hassing” og matr. 
nr. 2k, 23o og 23p i ejerlavet 
”Den Nordøstlige Del, Ø. Has-
sing”, med et jordtilliggende 
på 727.199 m2, godt 72 hektar.
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Det gamle  
stuehus på  
Ovre Føltved er 
bygget omkring 
1890 og her  
fotograferet i 
sommeren 2021.  
Foto: Ove Jakobsen 
 Hals Arkiv, B15582. 


