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Houvej 244, Poulstrup 
Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 4a m.fl.

strup, som han dette år sælger 
til Niels Andersen. 

I 1827 sælger Niels Andersen 
”min eiende og paaboende 
Gaard Poulstrup i Østerhassing 
Sogn” til ”Velagte min Sviger-
søn Niels Simonsen fra Øster-
hassing”. Niels Simonsen var i 
1822 blevet gift med Niels  
Andersens datter Ane Johanne 
Nielsdatter. Niels Simonsen er 
nu at finde som gårdmand på 
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Poulstrup frem til den 9. marts 
1851, hvor han dør. De første 
mange år herefter driver enken 
Ane Johanne Nielsdatter  
gården videre, formentlig med 
hjælp fra sønnerne. 

På en gravsten på Øster Has-
sing kirkegård findes følgende 
inskription:  

“Her hviler støvet af  
for længst afdøde  

gaardeier Niels Simonsen 
født i Øster Hassing 1788  

død i Poulstrup 9. marts 1851. 
Og hans kjærlige hustru  

Ane Johanne Nielsen  
født paa Vorbjerggaard 1803  

død på Poulstrup 15. marts 1878.  
Ægteviede 11. oktober 1822.  
De velsignedes med 11 børn, 
hvoraf kun 4 stode tilbage  

ved moderens død og  
hædre og velsigne  

de trofaste forældres minde”. 
  

Ved skøde af 30. august 1857, 
tinglæst 2) 26. marts 1858, sæl-
ger Ane Johanne Nielsdatter sin 
ejendom til sønnen Jens Niel-
sen (Poulstrup). Ifølge skødet 
omfatter handlen ”1) Gaarden 

Ved folketællingen 1. februar 
1801 bor Jens Jacobsen på går-
den Poulstrup. Han angives at 
være ”bonde og gaard beboer”. 
Ejendommen er optalt under 
overskriften ”Eensiddere” 1). 
Hvorvidt Jens Jacobsen er  
fæster eller ejer af stedet 
fremgår ikke, men formentlig 
er han ejer. Under alle om-
stændigheder står han i 1806 
som ejer af ejendommen Poul-

Hals 
Arkiv

På sognekortet 
fra 1816 over 
Øster Hassing 
ses enestegården 
Poulstrup med 
det gamle ma-
trikel nr. 4. 
 
Uddrag af 
skøde- og pante- 
protokollen 
1819-1825  
- Skødet på  
Poulstrup i 1827.  

 
1) Enestegård er en gård, som før 
landboreformerne (udskiftningen) 
lå for sig selv og ikke indgik i et 
dyrkningsfællesskab. Enestegården 
adskiller sig derved fra enkeltgår-
den, der nok lå for sig selv, men 
hvis drift alligevel var underlagt et 
dyrkningsfællesskab. Til eneste-
gårde regnes ikke herregårde og 
lignende.  

Formentlig bruges betegnelsen 
”Eensiddere” om beboere på en 
enestegård.  
 
2) 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  
underskrevet. Et dokument var  
før Tinglysningsloven af 1926 ting-
læst, når det var oplæst i retten i 
et offentlig retsmøde. 
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Poulstrup kaldet i Østerhassing 
Sogn med Bygninger og tilhø-
rende Ejendomme af Hartkorn 3) 
efter den gamle Matricul 4)  
5 Tdr 6 Skp 1 Fdk 1¼ Alb, en 
underlagt Engparcel af Hart-
korn efter Skjøde 4 Skp 2¼ Alb.  
2) en Parcel af Gaarden Abild-
holt af Hartkorn efter den 
gamle Matricul 2 Skp 1 Alb”. 
Herefter nævnes i skødet, at 
ejendommen efter 1844-ma-
triklen (”den nye Matricul”) 
består af matrikelnumrene 4, 
5, 6, 28 og 31, hvoraf hartkor-
net på matr. nr. 4 nu er 6 tøn-
der 2 skæpper 3 fjerdingkar og 
2¾ album, og at ejendommens 
samlede hartkorn er på 8 tøn-
der 3 fjerdingkar og ¼ album.  

I forbindelse med denne  
handel kommer Ane Johanne 
Nielsdatter på aftægt 5). 

At Poulstup er en større gård 
ses af, at der, foruden parret 
Jens Nielsen og hustruen Else 
Margrethe Christensdatter samt 
deres 4 børn, bor 7 ”tjeneste-
tyende” (4 karle og 3 piger) på 
gården ved folketællingen i 
1870.  

Ved folketællingen i 1901 bor 
kun 2 børn hjemme, mens der 
stadig er 7 ”tjenestetyende”  
(5 karle og 2 piger; med færre 
hjemmeboende børn er beho-
vet for piger i huset mindre).  

 

Hals Arkiv

1909 
Ved skøde af 24. september 1909, 
tinglæst 1. oktober, sælger 
Jens Nielsen den ham ”tilhø-
rende Gaard ... Poulstrup med 
Bygninger og Tilliggende under 
Østerhassing Sogns nordøstlige 
Del, nemlig: M.N. 4 af Hartkorn 
6 Td. 2 Skp. 3 Fdk. 2¾ Alb.  
- M.N. 5 af Hartkorn 0 Td.  
2 Skp. 3 Fdk. 0¼ Alb.  
- M.N. 6 af Hartkorn 0 Td.  

0 Skp. 3 Fdk. 0¼ Alb.  
- M.N. 31 af Hartkorn 1 Td.  
0 Skp. 3 Fdk. 0¼ Alb.” til sin 
søn Simon Peter Jensen. 

Nu er det Jens Nielsens tur 
til at komme på aftægt. Han er 
alene, da hustruen Else  
Margrethe Christensdatter, der 
stammede fra gården Hede -
gaard, var død i 1904. I skødet 
står bl.a. følgende om aftæg-
ten: ”Som Bolig til mit fri og 
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Folkeholdet på 
Poulstrup  
fotograferet i 
haven i 1935.  
Foto:  
Hals Arkiv, B4398.

 
3) 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.  
 
4) Den gamle Matricul og den nye Matricul - Danmark er blevet matrikule-
ret 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 udarbejdel-
sen af en ny matrikel, og det skete i 1844.  

I skødet nævnes først ejendommens hartkorn før matriklen i 1844 (den 
gamle matricul) og efterfølgende ejendommens hartkorn efter matriklen i 
1844 (den nye matri cul); dette på trods af at handlen finder sted 14 år 
efter den nye matrikel af 1844.  

Det var også med matriklen af 1844, at vi fik de matrikelnumre, der bru-
ges den dag i dag.  
 
5) 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 natural ydelser som fødevarer og brænde 
samt tidspunktet for levering.  

Aftægtskontrakten blev som oftest tinglyst på ejendommen, i andre til-
fælde blev den indskrevet i skødet. 



udelukkende Brug forbeholder 
jeg mig de 2 Stuer til Gaarden, 
der er beliggende paa østre 
Side af Vaaningshusets 6) vestre 
Indgang. Tillige har jeg Ret til 
at færdes overalt i Huset, hvor 
jeg lyster, frit og uhindret. 
Samme Ret til fri og uhindret 
Færdsel forbeholder jeg mig 
iøvrigt overalt i Gaarden og 
paa dens Ejendom baade for 
mig selv og Besøgende”. Her -
efter følger kravene til forplej-
ning og pasning. Jens Nielsen 
dør på Poulstrup i 1920, hvor-

efter aftægtsforpligtelsen bort-
falder. 

Simon Peter Jensen gifter sig 
med Ane Mette Marie Andreasen. 
Parret får i 1916 deres første-
fødte, sønnen Jens. Kort efter 
får familien navnebevilling til 
efternavnet Poulstrup. I 1918 
følger sønnen Knud og i 1920 
sønnen Erik.  

Ved folketællingen i 1921 bor 
ægteparret Ane Mette og 
Simon Poulstrup på ejendom-
men sammen med deres 3 søn-
ner og 8 stk. ”tyende” (6 karle 
og 2 piger).  

I 1923 fødes sønnen Svend. 
Ved folketællingen i 1925 bor 
ægteparret sammen med deres 
4 sønner. Desuden bor en foder - 
mesterfamilie ved Poulstrup, 
Krista og Martha Svendsen samt 
deres 8 børn, formentlig bor 
familien i det fodermesterhus, 
der hører til Poulstrup. De 11 
tjenestefolk er en staldkarl, en 
forkarl, en andenkarl, en tre-
diekarl, en fjerdekarl, 3 med-
hjælpere og 3 husassistenter.  

I 1926 fødes sønnen Poul. 
Ved folketællingen i 1930 bor 
ægteparret sammen med deres 
5 sønner og 7 tjenestefolk.  
I fodermesterhuset bor Kristine 
og Niels Christensen med 2 børn. 
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Det store luftfoto af Poulstrup, taget af Aalborg Luft-
foto i 1950, har denne tekst på bagsiden: 
  “Gaarden hedder Poulstrup og ejes af Gudrun og Erik 
Poulstrup som er 5. generation. Gudrun er fra Myhren, 
Langholt, og Erik er barnefødt i Poulstrup og er den 
mellemste af 5 sønner – og disse 5 sønner har fået  
10 sønner og 5 piger. Laden er bygget 1869 og Vester 
og Øster Fløje er bygget i 1900. Stuehuset er bygget i 
1879 af Bedstefar Jens Poulstrup, som døde 20-5-1990. 
Jeg håber dette vil blive læst af yngre generationer – 
og de vil sende os en venlig tanke - 
     Mange Kærlige Hilsener  Gudrun og Erik Poulstrup.”  
Foto: Ove Jakobsen, Hals Arkiv, B14774.

Poulstrup fotograferet fra syd mod nord i 1946.  
På marken foran laden er en hestetrukket selvbinder  
i gang med høsten.  
Foto: Sylvest Jensen, Det kgl. Bibliotek. Hals Arkiv, B11049.

 
6) Et vaaningshus er stuehuset på 
en gård.
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Karlene med  
Poulstrups 
heste i 1915.  
Foto:  
Hals Arkiv, B10599. 
 
 
Folkeholdet på 

Poulstrup i 1916 
og i 1920 foto-

graferet i haven.  
Foto: Hals Arkiv, 

B9556 og B11052. 
 
  
 

Svend, Knud og 
Erik Poulstrup 

fotograferet 
med deres bar-
nepige i 1925.  

Foto:  
Hals Arkiv, B11091. 

 
Folkeholdet på  

Poulstrup i 1931 
med Simon og 

Ane Mettes 
børn, stående 

nr. 2 Knud og nr. 
4 Jens  

og siddende Erik  
og Svend.  

Foto:  
Hals Arkiv, B10901. 

 
Karlene på  

Poulstrup med 
gårdens 11 heste 

fotograferet 
foran stuehuset 

af Ulsted- 
fotografen 

 K.P. Andreasen 
i 1928.  

Foto:  
Hals Arkiv, B11053.
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Folkeholdet og  
Poulstrups 12 
heste i 1935.  
Foto:  
Hals Arkiv, B11044. 
 
 
Folkeholdet på 

Poulstrup i 1936. 
Foto:  

Hals Arkiv, B10897. 

 
Fremvisning af 

2 Knabstrupper-
heste på  

Poulstrup i 
1930’erne. 

Foto:  
Hals Arkiv, B11075. 

 
Simon Poulstrup 
ved et læs møg 

i starten af 
1930’erne. 

Foto:  
Hals Arkiv, B11073. 

 
 
 
 
 
 
 

Erik Poulstrup 
høster med  

hestetrukket 
selvbinder 

1937. 
Foto:  

Hals Arkiv, B11075. 
 
Sognefogeden i 

Øster Hassing 
betragter flyet, 

der er landet  
ved Poulstrup i 

1938/39. 
Foto:  

Hals Arkiv, B11099. 
 

Erik Poulstrup  
og folkeholdet 
på Poulstrup i 

1947, hvor han 
og Gudrun    

overtog gården.   
Foto:  

Hals Arkiv, B11056. 
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1936 
Simon Poulstrup dør i 1936, og 
enken Ane Mette Poulstrup 
overtager adkomsten 7) til ejen-
dommen ved fremvisning af 
skifteretsattest i tinglysnings-
retten. Hun bliver nu gårdejer 
og landbruger, og tilsynela-
dende går det godt, for i 1939 
tilkøber hun matr. nr. 3e. 

I slutningen af 1930’erne an-
sætter Ane Mette Poulstrup en 
gartner til produktion af kartof- 
ler, kål, gulerødder, porer m.m. 
I den forbindelse bliver bygget 
en gartnerbolig, som stadig ek-
sisterer. Der kommer også en 
produktion i gang med ænder, 

gæs og kalkuner. Til denne pro-
duktion bliver bygget et slagte-
hus med plads til to store dyr 
ad gangen, hvor der bliver slag-
tet og pakket, hvorefter va-
rerne bliver kørt til Gandrup 
Station og sendt med tog til 
Aalborg.  

I storbyen har Ane Mette 
Poulstrup ”en samling veninder”, 
som står for selve afsætningen. 

Denne form for afsætning 
gør det også muligt at undgå 
handel med tyskerne under be-
sættelsen 1940-1945, hvad der 
er Ane Mette Poulstrup meget 
magtpåliggende. Denne handel 
fra Poulstrup foregår fra 1938 

og frem til 1947, hvor sønnen, 
Erik Poulstrup, overtager ejen-
dommen. Måske er tiden ikke 
længere til handel på den må- 
de, eller måske er sønnen slet 
ikke interesseret i den form for 
landbrug, i al fald stopper den 
handel helt i 1947 8). 

Ved folketællingen i 1940 bor 
enken Ane Mette Poulstrup på 
stedet sammen med 2 husassi-
stenter, en bestyrer, en forkarl 
(sønnen Erik) og 6 medhjæl-
pere (hvoraf den ene er sønnen 
Svend). Sønnerne Poul og Knud 
er også indført i folketællin-
gen, men ikke som en del af 
folkeholdet, så måske er begge 
midlertidigt fraværende.  

I fodermesterhuset bor nu  
Pauline og Peter Madsen, hun 
er malkekone og han er foder-
mester, med børnene Inga, 
Aase, Egon, Grete og Gudrun; 
senere kommer børnene Birthe 
(1945) og Kirsten (1946) til.  
Fodermesterhuset er revet ned 
i dag.  

Ane Mette Poulstrup dør i 
1949, men 2 år forinden sælger 

Hals Arkiv
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Poulstrups vogn 
klar til turen til 
Hølund Mejeri. 
Stående på 
vognen ses bl.a. 
gårdejer Simon 
Poulstrup.  
Foto fra  
1930-1935.  
Foto:  
Hals Arkiv, B11119.

Ane Mette 
Poulstrup og 
hendes første-
fødte søn Jens 
fotograferet i 
haven mellem 
1935 og 1940.   
Foto:  
Hals Arkiv, B11778.

 
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 adkomst -
dokument. Dette kan være en  
skifteretsattest eller et skøde.  
8) Oplysningerne i dette afsnit er 
givet af Simon Poulstrup, som er 
søn af Gudrun og Erik Poulsen og 
sønnesøn af Ane Mette og Simon 
Poulstrup.



Hals Arkiv

hun Poulstrup til sønnen Erik.  
1947 
Ved skøde, tinglyst 1. maj 
1947, overtager Erik Poulstrup 
ejendommen Poulstrup. Kort 
efter, den 23. maj samme år, 
bliver han gift med Gudrun  
Andersen i Vester Hassing 
kirke. Parret får børnene Simon 
(1948), Anne Mette, Karen 
Marie og Inge Kathrine (1958). 

Gården Poulstrup har været 
udsat for to store brande. Den 
første er den 11. oktober 1953, 
hvor der efter en overgang i 
den elektriske installation op-
står en større brand hvor stort 
set alle avlsbygninger brænder 
ned. Laden er fyldt med årets 
avl, som endnu ikke er tær-
sket. På grund af dette, sat 
sammen med nytjæret tagpap 
på laden, udvikler der sig så 

megen røg, at det kan ses vidt 
omkring. Bygningerne brænder 
i to dage. Køretøjer fra Falck i 
Aalborg og Dronninglund samt 
CF kolonnen fra Sæby deltager 
i slukningen. Branden er et 
stort tilløbsstykke, men heldig-
vis indebrænder ingen store 
dyr, kun nogle få grise. De 50 
malkekøer og tyren kommer til 
gården Myhren nord for Aslund 
Plantage. På denne tur går fo-
dermester Peter Madsen forrest 
med tyren de ca. 15 km. Dy-
rene forbliver på Myhren vinte-
ren over, indtil den nye stald er 
færdigbygget i foråret 1954. 

Den nye gård er tegnet af  
Arkitekt Erik Uldahl-Ekmand fra 
Sorø. Alt bliver anderledes i 
forhold til før, da der nu bygges 
en løsdriftsstald; den første ko-
stald i miles omkreds, hvor kø-

erne går løse og ikke er bundet. 
Dette betyder et tilløbsstykke, 
hvor foreninger og grupper af 
landmænd kommer på besøg 
for at bese landbruget. Den al-
mindelige holdning blandt 
landmænd til ”det nye tiltag” 
er, at det aldrig kommer til at 
fungere, men det gør det trods 
startvanskeligheder 8). 

Til Poulstrup hører en rigtig 
stor have, der i mange år bliver 
passet af Aginus Andersen. Han 
var altmuligmand på Poulstrup, 
men kørte samtidig rundt og 
sprøjtede marker og frugttræer 
i nærområdet. 

Poulstrups fol-
kehold med 
heste og gårdens 
traktor i 1948. 
Nummer 3 og 4 
fra venstre er 
Erik Poulstrup 
og hans hustru 
Gudrun.  
Hals Arkiv, B10667.
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Affotograferet 
luftfoto fra  
o.1960.  
Givet til sønnen 
Simon Poulstrup 
af Gudrun og 
Erik Poulstrup.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B12843.

 
8) Oplysningerne i dette afsnit er 
givet af Simon Poulstrup, som er 
søn af Gudrun og Erik Poulsen og 
sønnesøn af Ane Mette og Simon 
Poulstrup.



 
1988 
Ved skøde, tinglæst 11. marts 
1988, overtager datteren Inge 
Kathrine Poulstrup halvdel af 
ejendommen, således at hun 
ejer den i fællesskab med fa-
deren Erik Poulstrup. 

Den anden store brand på 
Poulstrup er den 8. juli 1989, 
hvor lynet slår ned i stuehuset, 
som udbrænder, dog kommer 
alt af værdi ud.  

Det nye stuehus bliver ind-
viet den 19. august 1990. På 
dette tidspunkt graver Gandrup 
Teglværk ler på arealer under 
Poulstrup, så huset er bygget 
med sten, der er brændt af ler 
fra gårdens jorder 8). 

Den 27. maj 1991 noteres 
særeje til Inge Kathrine  
Poulstrup ifølge ægtepagt med 

Thorkild Dam Hansen. 
Inge Kathrine Poulstrup og 

ægtefællen Thorkild Dam får 
sønnerne Mads og Morten. 

 
1995 
Ved betinget skøde, tinglyst 
20. februar 1995, og endeligt 
skøde, tinglæst 9. marts. 1995, 
bliver Inge Kathrine Poulstrup 
eneejer af Poulstrup. 
 
2009 
I 2009 overtager Anders Bo  
Petersen gården Poulstrup. Han 
og hustruen Randi har sønnerne 
Frederik og Nikolaj, begge født 
i 2000.  

Poulstrup er en gammel 
gård, men den nuværende byg-
ningsmasse er ret så ny. Stue-
huset er fra 1990. Desuden har 
ejendommen et beboelseshus 

fra 1941 samt et beboelseshus 
fra 1955. Af land brugsbygninger 
er der 5 bygninger fra 1955, en 
bygning fra 1975, en bygning 
fra 2008 og en bygning fra 
2013. Endvidere består ejen-
domskomplekset af en enkelt 
gammel bygning fra 1869, der 
dog i de offentlige registre be-
tegnes som ”tiloversbleven 
landbrugsbygning”.  

Stedet består i dag (oktober 
2019) af 5 matrikelnumre, 
matr. nr. 4a i ”Den Nordøstlige 
Del, Ø. Hassing”, som i øvrigt 
er langt den største parcel, 
matr. nr. 33æ, 41b og 78 i ”Ø. 
Hassing By, Ø. Hassing” samt 
matr. nr. 160a i ”Ulsted By,  
Ulsted”. Det samlede jordtillig-
gende er på 1.427.841 m2, godt 
142 hektar.

Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk

Poulstrup med 
det nye stuehus 
under opførelse 
fotograferet i 
1991.  
Foto:  
Ariel/Dansk Luftfoto 
Det kgl. Bibliotek.  
Hals Arkiv, B14775.

Poulstrups stue-
hus fotograferet 
i foråret 2019.  
Foto: Ove Jakobsen 
Hals Arkiv, B14776.
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8) Oplysningerne 
i dette afsnit er 
givet af Simon 
Poulstrup, som er 
søn af Gudrun og 
Erik Poulsen  
og sønnesøn af  
Ane Mette og 
Simon Poulstrup.


