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.
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Hals Nejsigvej 16, Abildholt
Arkiv Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 22a

Det originale
matrikelkort
for Nordøstlige
del af Øster
Hassing 18121866 har på
matrikel No 22a
Abildholts
bygninger indtegnet midt i
udsnittet.
Jens Christensen,
der købte sin
fæstegård i
1812, er skrevet
på kortet med
sort skrift.
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Ved folketællingen i 1787 bor
Jeppe Christensen og hustruen
Else Pedersdatter på Abildholt
med 3 tjenestekarle, 2 tjenestepiger og hustruens søsterdatter. Den 21. maj 1789 begraves den 68-årige Jeppe Christensen, og den 1. november
samme år gifter ”Enken Else
Pedersdatter af Abildholt [sig
med] Ungkarl Jens Christensen
af Østerneisig”. Hun er omkring
17 år ældre end ham. Med dette ægteskab må Jens Christensen formodes at have overtaget
fæstet 1) af Abildholt efter Jeppe Christensen. Ved folketællingen i februar 1801 bor ægteparret Jens Christensen og Else
Pedersdatter sammesteds med
et plejebarn, 2 tjenestepiger
og 2 tjenestekarle. Familien
angives at være ”ensiddere”,
hvad der betyder, at gårdens
drift før udskiftningen 2) ikke
var en del af dyrkningsfællesskabet.
Den 19. september 1811 begraves ”Jens Abbildholts kone
Else Pedersdatter”. Enkemanden Jens Christensen gifter sig

den 9. april 1812 i Vester Hassing kirke med ”Pigen Else Johanne Pedersdatter af Gandrup”. Han er omkring 26 år
ældre end hende.
1812
I et skøde tinglæst 3) 10. juli
1812 står: ”Underskrevne Kammerraad Amtsforvalter Michael
Rodeval Giørup 4) af Wiborg, tilstaar og giør hermed witterligt

at ieg paa ... og egne Wegne
som eiere af Giettrup Gods, har
solgt og afhændet, ligesom ieg
og hermed paa Medinteressenters og egne Wegne sælger,
skiøder og aldeles afhænder til
Gaardmand Jens Christensen
Hovedparcellen af Abildholt og
hans Arvinger den af ham i fæstehavende Gaard Abildholt
kaldet, beliggende i Østerhassing Sogn Kier Herred Aalborg

1) Fæste er en livsvarig, og tit arvelig, forpagtning af jord, som der betales
fæsteafgift for.
2) Udskiftningen betegner omfordelingen af landbrugsjorden under Landboreformerne fra 1700 til 1850. Landbrugsejendomme flyttede 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.
3) 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 retten, hvorefter det blev læst op og underskrevet. Et dokument var før Tinglysningsloven af 1926 tinglæst, når det var oplæst i retten i et offentligt
retsmøde.
4) Herregårdsslagter var øgenavn for spekulanter, som efter landboreformerne og under Englandskrigene opkøbte herregårde og udstykkede dem i
raskt tempo, bortsolgte bøndergodset til fri ejendom ved at sælge fæstegårdene til selveje og eventuelt også udparcellere hovedgårdsjorden til
bondegårde og husmandssteder. Blandt de kendte af disse er Michael Rodewald Gjørup (1757-1835).
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Postkort med
Abildholt fra
omkring 19101920.
Foto: C.C. Maahn,
Hals Arkiv, B15414.
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Amt, staaende af Ager og Engs
Hartkorn 5) 5 Tdr 1 Skpr 2 Fdk
2 Alb ... i Overensstemmelse
med wedhæftede under 15de
Octobr: 1803 oprettede Kiøbecontract skal tilhøre Kiøberen
og Arvinger som en uigienkaldelig Eiendom da han for samme har betalt den accorderede
Kiøbesumma 1270 Rd Skriver
Tolv Hundrede og Halvfiersindstyve Rigsdaler”.
Jens Christensen og hustruen
Else Johanne Pedersdatter får
datteren Else i 1813, som dør
samme år (ved dåben kaldes
hun ”Johane Kirstine” og ved
begravelsen ”Else”, men sidstnævnte er formentlig det korrekte, da hun ifølge navneskikken må være opkaldt efter
hans første kone), sønnen Christen i 1816, datteren Kirsten/
Kirstine Marie i 1817 og sønnen
Peder i 1818 (dør 1821).

sten 6) til ejendommen Abildholt til nævnte Lars Christensen 7).
Ved folketællingen i 1834 bor
ægteparret Lars Christensen og
Else Johane Pedersdatter på
”Abildholdt” med hendes søn
Christen Jensen og hendes datter Kirsten Marie Jensdatter
(ved begge børn står ”husfaders stedbarn”), en tjenestekarl og en tjenestepige. Det
samme er tilfældet ved folketællingen i 1840, hvor sønnen
dog betegnes som ”tjeneste-

1827
Den 27. januar 1827 dør gårdmand Jens Christensen af
Abildholt, 72 år gammel. Den
29. juni samme år gifter
”Enken Else Johane Pedersdatter af Abilholt 45 Aar” sig med
”Ungkarl Lars Christensen af Ø
Hassing 36 Aar”. Og den 14.
september tinglæses adkom-

7) Kvindens stilling som berettiget eller forpligtet kan gennem tider-ne
udledes af den lovgivning, som afspejler familiernes og slægternes forhold.
De europæiske retssystemer har siden antikken fastholdt, at en hustru var
underlagt mandens værgemål i økonomiske og processuelle forhold. Enker
var derimod ofte stillet meget lig mænd i formueretlig henseende. Dette
gjaldt også i Danmark. Ugifte kvinder opnåede allerede i 1857 ligestilling
med mænd vedrørende økonomisk råderet, arv og adgang til næringsudøvelse, mens en gift kvinde først i 1925 opnåede fuld ligestilling med sin
ægtemand. Derfor kan ægtemanden Lars Christensen med forevisning af
vielsesattesten i 1827 overtage adkomsten til Abildholt. Og derfor kan ægtemanden Jens Peter Olsen med forevisning af vielsesattesten i 1921 overtage adkomsten til Abildholt.

tyende” på lige fod med tjenestepigen og tjenestekarlen.
Ved folketællingen i 1845 bor
kun datteren hjemme, og der
er yderligere 2 tjenestekarle,
en tjenestepige og en plejedatter på ejendommen.
Else Johane Pedersdatter dør
i 1847. Ved folketællingen i
1850 bor enkemanden Lars
Christensen på ”Abildholdt”
med steddatteren Kirsten Marie
Jensdatter, samme plejedatter
som 5 år tidligere, 3 tjenestekarle og 2 tjenestepiger. Den

5) 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.
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 adkomstdokument. I dette tilfælde er der tale om en vielsesattest.
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Luftfoto af
Abildholt fra
1946.
Foto:
Sylvest Jensen,
Det kgl. Bibliotek.
Hals Arkiv, B13153.
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ene af tjenestekarlene er den
35-årige Peder Christensen.
Den 2. april 1850 vies ”Ungkarl Peder Christen fra Abildholt 35 Aar [og] Pigen Kirstine
Marie Jensdatter fra Abildholt
32 Aar”.
1850
Ved skøde af 13. maj 1850, tinglæst 14. maj, sælger ”Lars
Christensen hidtil Eier af Gaarden Abildholt i Østerhassing
Sogn” sin ejendom til ”Peder
Christensen der er indtraadt i
Ægteskab med min Steddatter
Kirsten Marie Jensdatter”. Der
er tale om den ham ”tilhørende Gaard Abildholt i Østerhassing Sogn med paastaaende
Bygninger og tilliggende Eiendomme staaende for Hartkorn
efter den gamle Matricul 8) 5
Tdr 1 Skp 2 Fdk 2 Alb men efter
den ny Matricul No 22 i Sognets
nordøstlige Del for Hartkorn 5
Tdr 3 Fdk ½ Alb”. I forbindelse
med handlen kommer Lars
Christensen på aftægt 9) på stedet.
Ved folketællingen i 1855 bor
gårdmand Peter Christensen og
hustruen Kirstine Marie Jensdatter på stedet med en plejedatter, aftægtsmanden Lars
Christensen, 3 tjenestekarle og

2 tjenestepiger. Ved folketællingen i 1860 har ægteparret 2
plejedøtre, aftægtsmanden bor
der stadig, og desuden 2 tjenestekarle samt en dreng og en
pige, de 2 sidstnævnte begge
16 år gamle. Ved folketællingen i 1870 bor ægteparret på
”Abelholdt” med 5 ”tjenestetyende” (2 kvinder og 3 mænd)
samt den 5-årige Karen Marie
Olesen, der benævnes at være
”slægtning”. Sidstnævnte, der
er født 1864 i Hjallerup, skal vi
høre mere om senere. Ved folketællingen i 1880 bor ægteparret på ”Abelholdt” med en
plejedatter og 5 tjenestefolk,
benævnt ”tjenestepige, tjenestepige, arbeismand, røgter og
tjenestetyende”.
Ægteparret Peter Christensen og Kirstine Marie Jensdatter får ingen børn.
1887
Ved skøde af 4. juli 1887, tinglæst 15. juli, sælger gårdejer
Peder Christensen af Abildholt
til hans ”Plejedatter Ugifte
Karen Marie Olsen sammesteds
den mig efter Skjøde thinglæst
24 Mar 1850 tilhørende Gaard
Abildholt med Tilliggende skyldsat under Ø. Hassing Sogns nordøstlige Del, efterat noget er

frasolgt, saaledes: Matr N 22a
af Hartkorn 4 Tdr 1 Skp 1 Fdkr
2 Alb”. Købesummen er 10.000
kr. Samtidig blev udfærdiget og
tinglæst en aftægtskontrakt til
sælgeren og hustru, med en
kapitalværdi på 5.000 kr.
8) Den gamle 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 1700tallet var der behov for udarbejdelsen af en ny matrikel, og det skete
i 1844. Med matriklen af 1844 fik vi
de matrikelnumre, der bruges i dag.
Ejendommen Abildholt havde
altså efter den gamle matrikel (før
1844) et hartkorn på 5 tønder,
1 skæppe, 2 fjerdingkar og 2 album, og efter den nye matrikel
(efter 1844) et hartkorn på 5 tønder, 3 fjerdingkar og ½ album. Og
så har Abildholt med den nye matrikel fået matr. nr. 22 i Øster Hassing Sogns nordøstlige Del.
9) Aftægt er betegnelsen for 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 ydelsernes art: bolig og
naturalydelser som fødevarer og
brænde samt tidspunktet for levering. Aftægtskontrakten blev som
oftest tinglyst på ejendommen.
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Folkholdet på
Abildholt, 1943.
Bagest fra venstre: Poul Pedersen, forkarl;
Poul Morten
Hansen, andenkarl; Fodermesteren; Børge
Kristensen,bettekarl; Jens
Bendtsen.
Forrest fra vestre: Jens Olesen; fodermesterens kone
Karen; Tjenestepige; Else
Olesen.
De to børn er
gårdejerparret
Peder og Christine Olesens.
Foto:
Hals Arkiv, B9020.

Gårdejereparret
Karen Marie og
Jens Peter
Olesens børn
Peder (f.1895)
og Oline (f.1898)
Foto: H. Tönnies
Hals Arkiv, B3515.
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Køberen vedbliver dog ikke
at være ugift ret længe, for
den 18. november 1887 vies
den 23-årige ”Pige Karen Marie
Christensen af Abildholt” og
den 30-årige ”Ungkarl Jens
Peter Olesen af Vester Aslund”.
Karen Marie hedder nu Christensen til efternavn, og ikke
Olesen, forklaringen på dette
får vi dog først i 1921. Ægteparret får datteren Else Johan-

ne Olesen i 1888, sønnen Peder
Christensen Olesen i 1895 og
datteren Oline Thomine Olesen
i 1898.
Ved folketællingen i 1890 bor
ægteparret Karen Marie og
Jens Peter Olesen på ”Abilholt”
med deres ældste barn og 6
”tyende” (3 mænd og 3 kvinder). Ved folketællingen i 1901
bor ægteparret på ”Abildholt”
– matr. nr. 22a – med deres 3
børn. Antallet af tjenestefolk,
nu ”tjenestetyende”, er 5 (2
kvinder og 3 mænd), og så bor
der en kvinde i huset, hvis status og erhverv ikke er nævnt.
Også ved folketællingen i 1906
bor de 3 børn hjemme og antallet af tjenestefolk er stadig
5 (2 kvinder og 3 mænd). Ved
folketællingen i 1911 bor kun
de 2 yngste børn hjemme, og
folkeholdet består af 2 tjenestekarle og 2 tjenestepiger.
Ved folketællingen i 1916 bor
ægteparret Olesen i ”Abildholt
Matr No 22a”, stadig med de 2
yngste børn, 2 tjenestepiger og
2 tjenestekarle. Såvel børnene
som tjenestefolkene angives at
have beskæftigelse ved ”Olesen Landbrug”. Men der er tilsyneladende flere ansatte. Og
der er tilsyneladende flere
huse eller lejligheder. I nummer et ”Abildholts Hus Matr No
22a” bor fodermesteren Niels

Kristian Bendtsen med hustru
og 7 børn. Også han angives at
have beskæftigelse ved ”Olesen Landbrug”. Ved forrige folketælling, i 1911, bor familien
Bendtsen i øvrigt også nabo til
familien Olesen, så formentlig
boede de i huset allerede da.
Der angives han nu ikke at
være fodermester, men daglejer. I nummer to ”Abildholts
Hus Matr No 22a” bor enken
Johanne Marie Sørensen med
en datter, med ”venstre side
lammet”. Hun angives at ernære sig ved ”maskinstrikning”. Også disse 2 personer,
samt en datter mere, bor ved
folketællingen i 1911 nabo til
Abildholt. Enken angives da at
være indsidder, altså at bo til
leje i et værelse eller en lejlighed, ikke i et selvstændigt hus.
I nummer tre ”Abildholts Hus
Matr No 22a” bor enken Anne
Margrethe Hansen, der får ”alderdomsunderstøttelse”, sammen med en slægtning. Også
enken ser ud til at have boet
på stedet i 1911. Formentlig
har de to enker boet i samme
hus.
Abildholts huse
I folketællingen ovenfor nævnes ”Abildholts hus” flere
gange, ligesom vi skal støde på
samme senere i denne fortælFortsættes næste side
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Folkeholdet på
Abildholt med
heste fotograferet i 1943.
Fa venstre:
Aage Jensen,
fodermester,;
Børge Kristensen, tredjekarl;
Poul Morten,
Hansen,andenkarl; Poul
Pedersen, forkarl; og og Jens
Bendtsen.
Foto:
Hals Arkiv, B9021.

Fodermesterhuset, der lå
lidt øst for
Abildholt, på
Nejsigvej 18, er
nu nedrevet.
Luftfotoet er
fra 1961.
Foto:
Sylvest Jensen,
Det kgl. Bibliotek.
Hals Arkiv, B15632.
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ling. Der må være tale om husene på Hølundvej 79 og Nejsigvej 18. Huset på Hølundvej
79 er angivelig bygget i 1902 og
frasælges Abildholt i 1965.
Dette sted eksisterer stadig.
Huset på Nejsigvej 18 er formentlig også bygget i starten
af 1900-tallet. I 1993 gives tilladelse til nedrivning af dette
hus, og nedrivningen færdigmeldes i 2005. Herefter forsvinder adressen. Begge disse
huse er i første omgang sandsynligvis bygget som medarbejderhuse, men efterhånden som
medarbejderstaben blev mindre og mindre har de formentlig også været lejet ud.

1921
Den 2. september 1921 tinglæses dels en påtegning til forrige
skøde - skødet af 4. juli 1887,
tinglæst 15. juli - og dels en ny
adkomst ved fremlæggelse af
en vielsesattest.
Påtegningen til skødet lyder
således: ”Under Henvisning til
vedlagte
1. Daabsattest for mig underskrevne Karen Marie Christensen.
2. Vielsesattest for mig.
3. Konfirmationsattest for mig.
4. Kuratorbeskikkelse for mig.
5. Agtægtskontrakt [stavet således].
6. Panteobligation.
7. Daabsattest for min Halvsø-

ster Else Johanne Olsen, og
8. Skudsmaalsbog for min Helbroder Lars Peter Olsen, samt
under henvisning til nedenstaaende Attest begærer jeg
herved mit Navn, der i Skødet
angives at være Karen Marie
Olesen, men efter min Daabsattest, Vielsesattest og Konfirmationsattest i virkeligheden
er Karen Marie Kristensen, rettet til Karen Marie Kristensen.
Som det fremgaar af nedenstaaende Attest blev jeg i min
Skoletid altid kaldt Karen Marie
Olesen, og af min Daabsattest
fremgaar det ogsaa, at mine
Sødskende er døbt med Efternavn Olsen, jfr. ogsaa Bilag 7
og 8, og at ogsaa jeg er indført
i Kirkebogen med Efternavn
Olsen, hvilket Navn dog er udslettet, og Navnet Kristensen
sat i Stedet ... Vi underskrevne
Amtsraadmedlem N. M. Jensen
af Øster Hassing og Bygmester
P. Hansen af Gandrup erklærer
herved paa Tro og Love, at
Karen Marie Kristensen, Datter
af Gaardmand Ole Kristian Kristensen og Hustru Else Johanne
Kristensen, Hjelmledet, og født
den 14 Okt. 1864 er identisk
med den i foranstaaende Skøde
nævnte Karen Marie Olesen,
der var Gaardejer af Abildholt
Peder Christensens Plejedatter,
til hvem nævnte Peder Christensen overdrog sin Ejendom
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Luftfoto fra
1990, hvor der
er bygget nyt
stuehus på
Abildholt.
Foto:
Sylvest Jensen,
Det kgl. Bibliotek.
Hals Arkiv, B13926.
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ved fornævnte Skøde, at hendes Sødskende er døbt med Efternavnet Olsen, idet hendes
Halvsøster er døbt med Navnet
Else Johanne Olsen og hendes
Halvbroder med Navnet Lars
Peter Olsen, og at hun ogsaa
selv i sin Skoletid blev kaldt
Karen Marie Olsen.” .
Dette synes umiddelbart at
være meget at gøre ud af et
efternavn, men alt skal gå korrekt til i tinglysningsretten.
Og for at tinglysningskontoret
kunne godkende den efterfølgende fremlægning af en vielsesattest fra Jens Peter Olsen
som adkomst 7) til Abildholt var
ovenstående en nødvendighed,
da denne vielsesattest henviser
til et ægteskab med en Karen
Marie Christensen. Tilsyneladende tager tinglysningsretten
det ikke så tungt, om efternavnet blev skrevet Christensen
eller Kristensen. Ligesom Olsen
og Olesen også bruges i flæng.
Først nu er Jens Peter Olesen
officielt ejer af Abildholt, selv
om han reelt har været det
siden sit giftermål i slutningen i
1887. Han angives i tinglæsningen at få adkomst til ”Matr.
No. 22a for Hartkorn 4 Td.
0 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. [og] Matr.

No. 22h for Hartkorn 0 Td.
0 Skp. 2 Fdk. 1½ Alb.”.
1925
Ved skøde af 3. september
1925, tinglæst 11. september,
sælger ”Gaardejer Jens Peter
Olesen, Abildholt, Øster Hassing [sin ejendom] Abildholt
kaldet til sønnen Peder Christensen Olesen, smst [sammesteds]”. Overtagelsen er fra 1.
november samme år. Købesummen er 112.000 kr.
Ved folketællingen den 5.
november 1925 bor ægteparret
Karen Marie og Jens Peter Olesen stadig på Abildholt. Parret
angives at være ”rentier”,
altså leve af deres formue.
Sønnen Peder Christensen
Olesen, som stadig er ugift, angives at være ”gaardejer [og]
landmand”. Også datteren
Oline Tomine Olesen bor stadig
på stedet. Der bor i huset yderligere en tjenestepige og 2 tjenestekarle. Som en selvstændig
husstand bor fodermester Marius Nielsen med hustru og 2
børn. Og som en selvstændig
husstand bor enkemanden Niels
Christian Bentsen med en husjomfru og 3 børn. Han angives
at være ”husmand [og] land-

mand”, så måske har han haft
sit eget at drive, men alt tyder
nu på, at han også arbejder på
Abildholt.
Peder Christensen Olesen,
født 1895 på Abildholt, bliver
den 30. marts 1930 gift i Vester
Hassing kirke med Christine
Thomsen, født 1904 i Stae,
Vester Hassing sogn. Ægteparret får datteren Karen Marie
Olesen i 1932, datteren Else
Johanne Olesen i 1934 og sønnen Jens Kristian Olesen i
1937, alle børnene født på
Abildholt.
Ved folketællingen den 5.
november 1930 bor ægteparret
Kirstine og Peder Olesen på
Abildholt. Af ansatte hos ”P.
Olesen Abildholt” nævnes en
tjenestepige, en forkarl, 2 medhjælpere og en arbejdsmand.
Sidstnævnte hedder i øvrigt
Niels Chr. Bentsen. Formentlig i
Abildholts Hus bor fodermester
Niels Hansen med hustru og 2
børn. Både manden og hustruen har ansættelse ved ”P. Olesen Abildholt”, sidstnævnte
som malkekone.
Ved folketællingen i 1940 bor
ægteparret Olesen på ”Abildholt” med deres 3 børn, en forkarl, 3 medhjælpere og en
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Stuehuset på
Abildholt fotograferet fra
gårdspladsen i
sommeren 2021.
Foto: Ove Jakobsen,
Hals Arkiv, B15633.

Stuehuset på
Abildholt fotograferet fra
haven i
sommeren 2021.
Foto: Ove Jakobsen,
Hals Arkiv, B15634.
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husassistent. I Abildholts Hus
bor fodermester Aage Jensen
med hustru og barn.
Efterfølgende fødes jævnfør
kirkebogen flere børn i ”Abildholts Hus”. Som fædre til disse
børn ses i 1945 fodermester
Henry Mortensen, i 1948 avlsmedhjælper Henry Nielsen, i
1950 fodermester Jens Peter
Thomsen, i 1951 avlsmedhjælper Niels Olav Peter Jacobsen,
i 1953 fodermester Ejvind Martin Jørgensen, i 1955 avlsmedhjælper Olav Peter Jacobsen,

og i 1956 og 1958 fodermester
Frits Gunnar Jensen.
1961
Ved skøde tinglyst 16. november 1961 overtager Jens Kristian Olesen ejendommen
Abildholt efter sin far. Han og
hustruen Bodil Olesen får sønnen Peter (1971) og datteren
Jane.
I 1985 er ejendommen involveret i en jordfordelingskendelse.

2001
Den 23. maj 2001 overtager
sønnen Peter Melgaard Olesen
ejendommen Abildholt på Nejsigvej 16 efter sin far.
Peter Olesen driver ejendommen som ren planteavl, og ved
siden af landbruget arbejder
han ved Aalborg Kommune.
Ejendommen består i dag
(juni 2020) af matr. nr. 22a i
ejerlavet ”Den Nordøstlige Del,
Ø. Hassing” med et jordtilliggende på 865.486 m2, godt 86
hektar.
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