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Øster Hassing Vej 169, Skovbakhus 
Føltved, Øster Hassing, matrikel 1d

Af skødet fremgår, at ejen-
dommen har et hartkorn 2) på  
2 skæpper, 1 fjerdingkar og  
2¾ album, og at prisen for hele 
herligheden er 800 ”Rigsdaler 
Rigsmønt”. 

 
1860 
Ole Christian Christensen og 
Ane Marie Christiansdatter flyt-
ter i starten af november 1858 
ind på ejendommen Ovre Følt-
ved. Han angives at blive ”Karl 
i Føltved”. Hun angives at blive 
”Qvinde i Føltved”. Med sig har 
parret datteren Ane Christine 
Christensen, født i 1856, og så 
er Ane Marie Christiansdatter 
igen gravid. Så det haster med 
brylluppet og parret vies i 
Øster Hassing kirke den 4. ja-
nuar 1859. På dette tidspunkt 
bor de stadig på Ovre Føltved, 
men formentlig er ægteparret 
Ole Christian Christensen og 
Ane Marie Christiansdatter gået 
i gang med at bygge nyt hus 
kort efter deres bryllup, på den  Side 1 af 6 
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parcel de som ovenfor nævnt 
først overtager sommeren 

I 1823 køber Christian Jensen 
ejendommen Ovre Føltved 
(Føltvedvej 19), matr. nr. 1 i 
ejerlavet ”Føltved, Øster Has-
sing”. Efter hans død overtager 
enken, Anne Mikkelsdatter, 
ejendommen og sælger snart 
efter denne. I forbindelse med 
dette salg får enken i maj 1860 
indenrigsministeriets tilladelse 
til at opdele matriklen i 4 par-
celler, som matrikuleres 1a, 1b, 
1c og 1d. Ved skøder af 24. juni 
1860, tinglæst 1) 6. juli, sælger 
Anne Mikkelsdatter hele sin 
ejendom. Matr. nr. 1a sælger 
hun til svigersønnen Niels Peter 
Jensen. Matr. nr. 1b og 1c sæl-
ger hun til sønnen Niels Møller 
Christiansen. Matr. nr. 1d sæl-
ger hun til svigersønnen Ole 
Christian Christensen, som kort 
forinden er blevet gift med Ane 
Marie Christiansdatter, datter 
af Christian Jensen og Ane Mik-
kelsdatter. Herved bliver ejen-
dommen på Øster Hassing Vej 
169 en selvstændig enhed.  

Hals 
Arkiv

På udsnittet af 
det originale 
Matrikelkort 
Føltved, Øster 
Hassing 1812-
1866, ses  
nederst den 
gule vej til  
Hølund, det er  
nutidens Øster 
Hassing Vej. 
Christian Jensen, 
der i 1823 købte 
den oprindelige  
matrikel No 1, 
er indskrevet 
tværs over  
matrikel No 1c 
og 1d.

 
1) 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 Tinglysnings-
loven af 1926 tinglæst, når det var 
oplæst i retten i et offentligt rets-
møde. 
 
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 at sammenligne 
alle varer med værdien af det så-
kaldte "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. 
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1860. Da parrets datter Caro-
line Christensen fødes i maj 
1859 angives faderen at være 
”Huusmand ... af Føltved”. Der 
kan ikke være tale om Ovre 
Føltved, for denne ejendom er 
et gårdmandssted, så måske 
har det nye sted (matr. nr. 1d) 
bare endnu ikke fået et navn, 
og officielt eksisterer det jo 
heller ikke endnu. Hvis man 
følger folketællingskommisæ-
rernes vej gennem landskabet 
ved folketællingen den 1. fe-
bruar 1860 er der ingen tvivl 
om, at ægteparret på dette 
tidspunkt bor på Skovbakhus. 
Først har kommisærerne passe-
ret Ovre Føltved (Føltvedvej 
19) og Nedre Føltved (Føltved-
vej 22), så skrår de lidt mod 
øst til Rugholm (Øster Hassing 
Vej 172) og endelig mod nord 
rammer de Skovbakhus (Øster 
Hassing Vej 169). Her bor æg-
teparret Ole Christian Christen-
sen og Ane Marie Christiansdat- 
ter med deres 2 børn. Desuden 
bor aftægtsmanden Jens Chr. 
Mathiasen hos familien. Han er 
nu på aftægt 3) på naboejen-
dommen Rugholm, så det må 
formodes, at ejeren af Rug-
holm betaler for hans under-
hold og ophold.  
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Ole Christian Christensen og 
Ane Marie Christiansdatter får 
datteren Petrine Christensdat-
ter i 1861 (dør 1868), datteren 
Nielsine Christensdatter i 1864, 
sønnen Anders Christian Chri-
stensen i 1866 og sønnen Peder 
Martini Christensen i 1868. Alle 
børnene er født på Skovbakhus. 

Ved folketællingen i 1870 bor 
ægteparret på ”Skovbakhus” 
med 5 børn. Aftægtsmanden er 
nu borte, flyttet tilbage på 
Rugholm. Ved folketællingen i 
1880 bor ægteparret på ejen-
dommen sammen med den 
ældste datter Ane Christine og 
sønnen Anders Christian. Ole 
Christian Christensen angives 
at være ”Husfader, Husmand 
og Kludehandler”. 

Ane Marie Christiansdatter 
dør i 1886. To år senere, i 1888, 
gifter den hjemmeboende dat-
ter Ane Christine Christensen 
sig med den et år ældre Julius 
Munk (født 1855), og sidstnævn- 
te flytter ind i huset hos sin 
svigerfar. Året efter, i 1889, får 
det nygiftede ægtepar datte-
ren Ane Marie Munk. Faderen 
angives på dette tidspunkt at 
være ”inderste”, dvs. han bor 
til leje. Ved folketællingen i 
1890 bor enke- og husmand Ole 

Christian Christensen på ”Skov-
bak” med svigersønnen, der er 
”Dagleier i Agerbruget”, samt 
datteren og barnebarnet. 

 
1891/1901 
Den 24. april 1891 underskrives 
en købekontrakt, der dog først 
tinglæses den 11. marts 1892. 
Ifølge denne sælger ”Husmand 
Ole Chr. Christensen af Skov-
bakhuset i Ø.Hassing Sogn” sin 
ejendom til sin svigersøn Julius 
Munk. Tilsyneladende ønsker 
sælgeren Ole Chr. Christensen 
stadig at have hånd i hanke 
med driften af ejendommen, 
for ifølge købekontrakten ”er-
holder Kjøberen [først] Skøde 
paa Eiendommen [ved sælge-
rens] Død”. Den aftalte købe-
sum indeholder 3 elementer, 
dels en overtagelse af pante-

Skovbakhus på 
Øster Hassing 
Vej 169  
fotograferet i 
1946.  
Foto: 
Sylvest Jensen, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B13185.
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3) 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. Så-
danne aftaler var meget udbredte. 
Det aftalte blev oftest fastsat ved 
en aftægtskontrakt, som nærmere 
bestemte ydelsernes art: bolig og 
naturalydelser som fødevarer og 
brænde samt tidspunktet for leve-
ring. Aftægtskontrakten blev som 
oftest tinglyst på ejendommen. 



gælden på ejendommen, dels 
en arv til sælgerens datter Ca-
roline Christensen, og dels en 
aftægtsforpligtelse beskrevet 
som ”Fornødenheder, navnlig 
med Føde, Klæder, Varme og 
Lys”. Sidstnævnte forpligtelse 
anslås at koste 300 kr. årligt i 5 
år, dvs. i alt 1.500 kr. 

Ægteparret Julius Munk og 
Ane Christine Christensen får 
sønnen Jens Peter Munk i 1892, 
sønnen Anders Christian Munk i 
1893 og datteren Ane Johanne 
Munk i 1896.  

Ved alle disse fødsler angives 
ægteparret at være indsiddere 
i Skovbakhus, dvs. det unge 
ægtepar har boet i en stue på 
ejendommen. Ane Christine 
Christensen dør i december 
1898, 42 år gammel, og efter-
lader Julius Munk med en stor 
børneflok, og han gifter sig da 
også godt et års tid efter, i maj 
1900, med Marie Kristiansen 
(født 1857). Og den 6. januar 
1901 dør enkemanden Ole Chri-
stian Christensen af Skovbak-
hus, 71 år gammel.  

Ved folketællingen den 1. fe-
bruar 1901 bor husmanden Ju-
lius Munk på ”Skovbakhuset” 
med hustruen Marie Kristiansen 
og 3 børn fra hans første ægte-
skab. Han driver altså ejen-
dommen, endnu er han dog 
ikke ejer af den, men han bli-
ver det snart. Den 28. juni 
1901 får ægteparret Julius 
Munk og Marie Kristiansen søn-
nen Valdemar Munk. 

Og endelig den 16. juli 1901 
underskrives et skøde, hvor 
”Nørre Sundby Kjøbstad og 
Kjær Herreds Skifteret” på 
baggrund af den tidligere 
nævnte købekontrakt sælger 
ejendommen Skovbakhus – 
”Matr. No 1d af Føltved, Ø. 
Hassing Sogn, af Hartkorn 2 Skp 
1 Fdk 2¾ Alb” – til Julius Munk. 
Købesummen angives at være 
4.400 kr., og dette skøde ting-
læses den 19. juli samme år. 

Kort forinden skødets under-
skrivelse, den 28. juni 1901, 
får ægteparret Julius Munk og 
Marie Kristiansen sønnen Valde-
mar Munk. I kirkebogen angives 

Julius Munk at være ”hus-
mand”, så han driver på dette 
tidspunkt Skovbakhus. 

Ved folketællingen i 1906 bor 
ægteparret Marie og Julius 
Munk på ”Skovbakhus” - han 
angives at være ”husejer” - 
med 3 børn samt aftægtskonen 
Mariane Kristensen, som er 
enke, ernærer sig ved ”alder-
domsunderstøttelse” og er Ju-
lius Munks svigermor. Ved 
folketællingen i 1911 bor æg-
teparret på ”Skovbak” med et 
barn og aftægtskonen. Ved fol-
ketællingen i 1916 er aftægts-
konen der ikke længere, og der 
er nu 2 hjemmeboende børn på 
”Skovbakhus”; begge hjælper 
til ved landbruget.  

Ved folketællingen i 1921 bor 
kun sønnen Valdemar Munk 
hjemme hos forældrene, på 
”matr. nr. 1d”. Julius Munk an-
gives at leve af ”landbruget” 
og sønnen Valdemar at være 
”landbrugsmedhjælper”. Det 
samme er tilfældet ved folke-
tællingen i 1925, hvor stedet 
igen kaldes ”Skovbakhus”.  Side 3 af 6 

Skovbakhus på 
Øster Hassing 
Vej 169  
fotograferet 
mellem 1948 og 
1952.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Det kgl. Bibliotek. 
Hals Arkiv, B15820.

Hals Arkiv

Fortsættes næste side



Enken må have skrevet under 
forinden, for hun dør dagen 
før, den 14. juli 1927. Skødet 
tinglyses den 22. oktober 1927. 
Så dette år bliver begivenheds-
rigt på godt og ondt. 

I 1929 får ægteparret Karen 
og Valdemar Munk sønnen Aage 
Munk, født på Skovbakhus. Ved 
folketællingen i 1930 bor æg-
teparret og sønnen på ejen-
dommen med en tjenestepige. 
Valdemar Munk angives at være 
landmand. 

Den 1. april 1932 bliver lyst 
tvangsauktion over ejendom-
men. 

Nedenfor er Ole Munks for-
tælling om, hvad familien har 
fortalt ham om hans oldefar 
Julius Munk og om hans bedste-
far Valdemar Munk, om konkur-
sen af Skovbakhus og efterspil- 
let efter denne. 

Valdemar Munch blev født i 
Skovbakhus og som efternøler 
og eneste barn af faderens 2. 
ægteskab skulle han overtage 
ejendommen. I 1927 drev han 
ejendommen for sine forældre 
[Marie og Julius Munk], var 
blevet forlovet med min far-
mor [Karen Marie Nielsen] og 
ville gerne giftes med hende, 
da han havde hårdt brug for 
hjælp til at passe sine foræl-
dre, der begge var syge. Min 
farmor ville dog ikke flytte 
ind, så længe den kommende 
svigerfar, Julius Munch, var i 
live, da han var noget af en 
hustyran. Karen kendte ham 
godt i forvejen, da hendes mor- 
mor Christiane Munch var søs- 
ter til Julius, så Karens mor og 
Valdemar var fætter/kusine.  

Efter Julius Munchs død blev 
de [Valdemar Munch og Karen 
Marie Nielsen] gift, og hun 
flyttede ind på Skovbakhus. 
Kort efter døde Valdemars mor 
også. I 1929 kom min far [Aage 
Munch] til verden, samme år 
som det store krak ramte USA, 
med efterfølgende depression i 
Europa og Danmark.  

Det lille husmandssted var 
ikke særlig velkonsolideret, da 

1927 
Den 30. marts 1927 dør Julius 
Munk, 71 år gammel. Den 10. 
maj 1927 vies i Hals kirke 
”ugift gårdbestyrer af Øster 
Hassing” Valdemar Munk (født 
1901) og ”ugift husassistent” 
Karen Marie Nielsen (født 
1906). Den 15. juli 1927 skøder 
Marie Munk, enke efter Julius 
Munk, sammen med de øvrige 
arvinger, Julius Munks børn af 
første ægteskab, ejendommen 
Skovbakhus til Valdemar Munk. 
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Denne illustration stammer fra realregisteret, som er 
et indeks til skøde- og panteprotokollen, og viser Val-
demar Munks hæftelser.  

Den største gæld vedrører hæftelse 7 og 8, som er 2 
pantebreve til Aalborg Sparekasse på i alt 7.000 kr. 
Hæftelse 9 på 1.000 kr. er et lån fra svogeren Chr. 
Holst. Men det er tilsyneladende den mindste gælds-
post på 147,80 kr., hæftelse 10 - ”Udpantn. til Dommer 
fra Levinsen, N. Sundby, lyst 12/3 1932” - som udløser 

Familien Munk 
på Skovbakhus 

fotograferet 
omkring 1910. 
I første række 

fra venstre: 
Marie  

Christiansdatter 
gift Munk -  

Julius Munchs  
2. hustru;  

Valdemar Munch 
- deres fælles 

barn; og 
Julius Munk.  

I anden række 
nogle af Julius 
Munks børn fra 

første ægteskab 
- fra venstre: 

Ane Marie Munk;  
Jens Peter 

Munk; og 
Ane Johanne 

Munk.  
Selv om der 
stod MUNK i  
kirkebogen 

skrev de sig som 
Munch.  

Foto: 
Hals Arkiv, B12675.

tvangsauktionen den 1. april 1932.  
Bemærk at hæftelse 9 og 10 aflyses dagen efter 

tvangsauktionen, den 2. april 1932. Der betales senere 
et afdrag på hæftelse 7 og den halvårlige ydelse ned-
sættes; dette tinglyses 19. december 1932. Hvem der 
indløser disse hæftelser kan desværre ikke ses. Hæf-
telse 8 aflyses den 3. januar 1933, samme dag som 
auktionsskødet til Valdemar Munks efterløser, Christian 
Jensen, tinglyses.       
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Valdemar måtte udrede arv til 
sine halvsøskende af faderens 
første ægteskab, samt til en 
halvsøster, hans mor havde 
fået udenfor ægteskabet. Da 
prisen på grisekød faldt så 
meget, at fortjenesten var 
væk, måtte familien i 1933 
(plus minus et år) aflevere 
nøglerne til kreditforeningen 
og fraflytte Skovbakhus. Her-
efter boede den lille familie 
vistnok i Gandrup et år eller 
to.  

I 1935 blev huset på Alleen 9 
[i Øster Hassing] købt. Da mel-
lemværendet med kreditfor-
eningen ikke var helt afsluttet, 
blev det Karen Munchs mor,  
Johanne Nielsen, der købte 
huset [som hun i 1939 overdra-
ger til svigersønnen Valdemar 
Munch].  
 
1933 
Ved aktionsskøde 4), tinglyst 3. 
januar 1933, overtager Christian 

Jensen ejendommen Skovbak-
hus. Ejendomsvurderingen an-
gives at være 7.000 kr. og 
købesummen at være 9.500 kr. 
Sidstnævnte beløb er større 
end forgængerens samlede 
gæld på godt 8.000 kr. 

Kristian Marius Jensen, der 
er født i Øster Hassing 1909, 
gifter sig i 1937 med Anne 
Marie, der er født i Øster Brøn-
derslev 1910.  

Ved folketællingen i 1940 er 
ægteparret Anne Marie og Kri-
stian Marius Jensen at finde på 
Skovbakhus, hvor han angives at 
være ”husmand” og at ernære 
sig ved ”landbrug”.  

Stedet består på dette tids-
punkt stadig kun af matr. nr. 1d 
og udvides først, da Kristian 
Jensen i 1945 (tinglyst 1947) 
tilkøber matr. nr. 2l på godt 1,3 
hektar. Dette matrikel-nummer 
er i dag lagt ind under matr. nr. 
1d. 

 

1947 
Ved skøde, tinglyst 17. marts 
1947, overtager Anders Høgh 
ejendommen. Anders Høgh, 
som er gift med Nielsine Chri-
stensen, kaldet Sinne, har søn-
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Skovbakhus  
fotograferet i 
1961.  
Foto: 
Aalborg Luftfoto, 
Hals Arkiv, B14814.

 
4) Et auktionsskøde, adskiller sig 
kun en lille smule fra et alminde-
ligt skøde, sagen er den, at et  
auktionsskøde bruges under en 
tvangsauktion, eller en normal  
auktion, hvor en bolig sælges.  
Et auktionsskøde skal udstedes af 
fogedretten og bliver udstedt, når 
køber har opfyldt hans forpligtigel-
ser, i forbindelse med auktionen. 
En købers forpligtigelser i forbin-
delse med en auktion, er ting som 
betaling af det angivet beløb, der 
var på buddet, og derudover opfyl-
der alle auktionsvilkårene. Alt i alt, 
er et auktionsskøde, egentlig blot 
et helt almindeligt skøde, der bevi-
ser at det er dig, der ejer boligen. 
Auktionsskøde, er blot med til at 
vise 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 auktion, og ikke via en normal 
handel.
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nen Flemming, datteren Lis 
(født 1942) og datteren Signe 
(født 1945). Denne familie flyt-
ter nu ind på Skovbakhus. 

Anders Høgh tilkøber i 1975 
matr. nr. 23l og 27g i ejerlavet 
Den Nordøstlige Del, Ø. Has-
sing, omkring 4,3 hektar. I 1985 
er ejendommen involveret i en 
jordfordelingskendelse, hvoref-
ter den igen skifter størrelse og 
matrikler. 

Sinne Høgh (født 1921) dør i 
1998, og Anders Høgh (født 
1915) dør i 2010, begge begra-
ves på Øster Hassing kirkegård. 
Men ejendommen bliver flere 
år forinden solgt til deres bar-
nebarn. 

 

1990 
Den 23. juli overtager Peter 
Høgh, barnebarn af Sinne og 
Ander Høgh, ejendommen 
Skovbakhus på Øster Hassing 
Vej 169.  

Peter Høgh har børnene Mar-
tin og Louise. Han er udlært 
maskinsmed og driver en min-
dre maskinstation. Der tilkøbes 
jord i 1998. 

Ejendommen Skovbakhus  
består i dag (august 2020) af 
matr. nr. 1d i ejerlavet ”Følt-
ved, Ø. Hassing”, med et  
jordtilliggende på 125.259 m2, 
12½ hektar.
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Skovbakhus  
fotograferet fra 
haven i 2021.  
Foto: 
Klem Thomsen, 
Hals Arkiv, B15821.


