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. Januar 2021.

Hals Houvej 248, Poppelgaard
Arkiv Den Nordøstlige Del, Øster Hassing, matrikel 22a m.fl.

Matrikelkortet
Øster Hassing
by, 1812-1861,
viser den gamle
matrikel 22a
både nord og
syd for vejen
med ejernavnet
Peder Carstens
og den tidligere
ejers navn,
Christen Jensen
Pokkelgaard,
overstreget.
Desuden ejer
Peder Carstens
matrikel 11a.
Den nedrevne
gård Diget ses
øst for No 22.
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Gudrun Christensen 1) skriver
følgende om Paukergaard alias
Poppelgaard:
”Paa den Tid [omkring 1688]
boede der en Pauker 2) i en
Gaard i Øster Hassing. Derfor
kaldtes Gaarden Paukergaard.
Navnet er siden undergaaet en
pudsig Forvandling, først til
Pokkergaard [måske skulle der
have stået Pokkelgaard], derfra til Pukkelgaard. Og nu har
Gaarden saa opnaaet det mere
pyntelige Navn Poppelgaard.”
Den ældste beboer, der kendes på Paukergaard, er Christen
Jensen, der sammen med hustruen Maren Larsdatter, 3 børn
og 2 tjenestekarle er at finde
på stedet ved folketællingen i

1801. Han må dog have haft
ejendommen i fæste 3).
I den gamle sogneprotokol fra
Øster Hassing sogn angives
nemlig ”Kammerraad Rod” som
ejeren af matr. nr. 22 (Paukergaard/Poppelgaard), mens
”Christen Jensen Pokkelgaard”
angives at være brugeren.
Dateringen på disse gamle sogneprotokoller er 1806-1822.
1827
Fæsteren Christen Jensen dør
på Paukergaard i 1826, og
dette er formentlig baggrunden
for at gården umiddelbart efter
sættes til salg. Af et skøde fra
1854 ved vi nemlig, at Peder
Carstens ved skøde af 11. de-

•

1) Denne afskrift er fundet i et skolehæfte under arkivnummer 443 på
Hals Arkiv (Myrhøj arkivet). Anne
Myrhøj og søsteren Gudrun Christensen var lærerdøtre fra Vester
Hassing og begge meget aktive lokalhistorikere. Gudrun Christensens
skrift er let genkendelig, så der er
ingen tvivl om, at hun er ophavsmand til beskrivelsen. Hun bruger
mange forkortelser, men disse er
skrevet helt ud i citatet for læselighedens skyld.
2) Pauken er symfoniorkesterets
ældste slaginstrument.
Det anvendtes tidligere især af
militærorkestre. Så den omtalte
pauker har formentlig været en
form for ”trommeslager” under det
daværende danske militærvæsen.
2) Fæste er en livsvarig, og tit
arvelig, forpagtning af jord, som
der betales fæsteafgift for.

Fortsættes næste side

Hals Arkiv

Gårdmandsparret Jensine
og Lars Nielsen
med folkeholdet
fotograferet i
haven ved
Poppelgaard
i 1898.
Foto:
Hals Arkiv, B4638.
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cember 1827 køber ejendommen. Christen Jensens enke,
Maren Larsdatter, kommer herefter på aftægt 4), indtil hun
dør i 1829.
Det nuværende stuehus angives at være fra 1827. Selv om
de offentlige oplysninger om
byggetidspunkter tit er usikre
ved ældre huse, lyder det
sandsynlig, at der bygges nyt
hus på et tidspunkt, hvor beboeren af stedet går fra at
være fæster til at være ejer.
Af et gammelt kort fremgår at
Poppelgaard før udskiftningen 5)
lå inde i selve Øster Hassing by
og på den sydlige side af nuværende Houvej. Hvornår gården

er flyttet ud vides ikke, måske
ved udskiftningen, som fandt
sted i år 1800, eller måske ved
nybygningen i 1827.
Ved de næstkommende
folketællinger - i 1834, i 1840,

i 1845 og i 1850 – ses Peder
Carstens, eller Peder Olesen
Carstens, med familie at bo på
ejendommen Paukergaard/
Pukkelgaard.

4) 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, i andre tilfælde blev den indskrevet i skødet.
5) 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 går fik et så firkantet areal som muligt.
Kortet over Øster Hassing er tegnet af lokalhistorikeren
Kr. Værnfelt, og er en blanding af gammelt og nyt. Ejendommene er tegnet ind, som de var beliggende før udskiftningen i år 1800, mens matrikelnumrene er fra
matriklen i 1844.
Udskiftningen betegner omfordelingen af landbrugsjorden under Landboreformerne fra 1700 til 1850, hvor
landbrugsejendomme mange steder flyttede fra landsbyerne ud på de nye marker.
Således ses Paukergaard (nutidens Poppelgaard) og
Pallisgaard at ligge inde i selve byen. Begge disse gårde
er i dag flyttet udenfor by-kernen.
Bemærk også de store mængder gadejorder, der er
beliggende omkring nutidens Hølundvej, som er indtegnet med stiplede streger.
Ved udskiftningen kunne lodsejerne ikke kræve arealer som f.eks. vandingssteder, driftsveje, grus-, sand- og
lergrave m.v. udskiftet.
Disse arealer blev derfor ved udskiftningen henlagt til
fælles brug.
Disse fællesarealer blev som regel først matrikuleret
efterhånden som det blev stykket ud.
De nutidige matrikler i 70-serien i Øster Hassing by er
alle tidligere gadejord.
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I 1911 bor
Jensine og Lars
Nielsen på
Poppelgaard
med 7 børn
og 4 tjenestekarle samt
4 tjenestepiger.
Foto fra 1912.
Foto:
Hals Arkiv, B4637.

1854
Ved skøde af 24. juli 1854,
tinglæst 6) 28. juli, sælger Peter
Carstens sin ejendom til Johan
Peter Werner. I skødet står, at
handlen omfatter følgende:
”1. Gaarden Pukkelgaard i
Østerhassing med Bygninger og
tilliggende Eiendomme, som efterat derfra, efter forudgaaende Udparcellering er frasolgt nogle Parceller, saa staar
for Htk. [hartkorn 7)] gammel
Matricul 8) 4 Tdr 1 Skp 1 Fdk
2¼ Alb, men som nu med den
nye Matr. under Matr No 22a er
skyldsat for Htk. 2 Tdr 2 Skp
3 Fdk 1½ Alb, efter Skjøde af
11 Decbr 1827.
2. Gaard eller Parcel fra Østerhassing efter Skjøde af 10 Juni
1835, tinglæst d: 29 Juli s.A. af
Htk. Gl Matr. 14½ Skp, men nu
efter den nye Matr under Matr
No 11 i Østerhassing og 81 i
Gandrup for Htk. ... 1 Td 1 Skp
2 Fdk 1 Alb og 2½ Alb”.
Ved de næstkommende folketællinger - i 1855, i 1860 og i
1870 – ses Johan Peder Werner
med familie at bo på ejendommen Pukkelgaard/Pokkelgaard.
1874
Ved skøde af 20. juni 1874,
tinglæst 3. juli, overdrager
Johan Peter Verner sin ejendom ”Pukkelgaard” til ”Deherrer Hans Julius Simonij og
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Frederik Otto Simonij”.
Ejendommens jordtilliggende
og hartkorn angives nu at være:
”Matr No 22a
1 Tdr 3 Skp 3 Fdk 2 Alb.
Matr No 11a
- Tdr 5 Skp - Fdk 2 Alb.
Matr No 22k
- Tdr - Skp 2 Fdk – Alb.
Matr No 11e
- Tdr - Skp - Fdk 2¼ Alb.
Matr No 22l
- Tdr - Skp 2 Fdk 1 Alb.
Matr No 11f
- Tdr - Skp - Fdk 2½ Alb.
Matr No 22m
- Tdr 1 Skp - Fdk ½ Alb.
Matr No 11g
- Tdr - Skp 1 Fdk 2 Alb.”.

De herrer Simoni flytter tilsyneladende ikke til Øster
Hassing, så de må have forpagtet gården ud. Det er dog ikke
lykkedes at finde ud af, hvem
der boede på ejendommen ved
folketællingen i 1880.
1888
Ved skøde af 17. december
1888, tinglæst 21. december
sælges ”Pukkelgaard af ØHassing ... til Ungkarl Lars Nielsen
af Egen”. De forrige ejere har
tilkøbt jord, så foruden de i
forrige handel nævne matrikelnumre omfatter handlen også
”Matr No 3 Nordøstlige Del
- Tdr 7 Skp 3 Fdk ¾ Alb.

6) 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.
7) 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.
8) Den gamle Matricul og den nye 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 matrikelnumre, der bruges den dag i dag. Selv om handlen finder sted 10 år efter at den nye matrikel [1844] er taget i brug, nævnes i skødet først hartkornet for den gamle matrikel [1688].
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Hals Arkiv

Folkeholdet på
Poppelgaard
med post
Johannes Larsen
i midten.
Foto: Ove Jakobsen
Hals Arkiv, B9537.

Poppelgaard i
1946.
Foto:
Sylvest Jensen,
Det kgl. Bibliotek.
Hals Arkiv, B13537.
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Matr No 29 Nordøstlige Del
- Tdr - Skp 3 Fdk – Alb.
Matr No 66a Ø. Hassing By
- Tdr 1 Skp 1 Fdk 1½ Alb.”.
Ejendommens totale hartkorn
er nu 3 tønder 5 skæpper
3 fjerdingkar og 2½ album.
Lars Nielsen er født på Fruerlund (Langtvedvej 113) i 1861.
Han gifter sig den 8. november
1888 med Jensine Sørensen.

I 1895 tilkøber Lars Nielsen
matr. nr. 11i og 22g i ejerlavet
Ø. Hassing By, Ø. Hassing samt
matr. nr. 1a i Den Nordøstlige
Del, Ø. Hassing.
Ved folketællingen i 1901 bor
Jensine og Lars Nielsen på
Poppelgaard sammen med deres 6 børn og 5 ”tyende” (2 karle og 3 piger).
Det er i øvrigt fra starten af

1900’tallet, at navnet Poppelgaard slår igennem.
Ved folketællingen i 1906 bor
Jensine og Lars Nielsen på
Poppelgaard sammen med
deres 7 børn, 2 tjenestekarle
og 3 tjenestepiger. Ved folketællingen i 1911 bor Jensine og
Lars Nielsen på Poppelgaard
sammen med 7 børn, 4 tjenestekarle og 4 tjenestepiger.

Hals Arkiv

Luftfoto af
Poppelgaard i
1961
Foto:
Aalborg Luftfoto,
Det kgl. Bibliotek.
Hals Arkiv, B14791.

Poppelgaard
med Poulstrup i
baggrunden
fotograferet i
2014.
Foto:
Hals Arkiv, B12643.
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Ved folketællingen i 1921 bor
Jensine og Lars Nielsen på
Poppelgaard sammen med
5 børn og 2 tjenestekarle.
Det er også omkring dette
tidspunkt, at Lars Nielsen bygger et fodermesterhus (på nutidens Houvej 256). Et gæt på
byggetidspunktet for dette
kunne være 1922, da Lars Nielsen dette år hjemtager et kreditforeningslån på 50.000 kr.

1930
Ved skøde, tinglyst 21. december 1930, overtager sønnen
Søren Nielsen ejendommen
Poppelgaard efter sine forældre. Samtidig kommer forældrene på aftægt, og det er
formentlig samme år, at Søren
Nielsen opfører en aftægtsbolig
(på nutidens Houvej 250). Lars
Nielsen kommer dog ikke til at
bo ret længe i huset, for han
dør allerede i 1931.
Ved folketællingen i 1940 bor
enken Jensine Nielsen, sammen

med Annine Ovesen, som er
husassistent. Jensine dør i 1953,
men da var hun for længst fraflyttet aftægtsboligen på Houvej 250. Hun dør i Ejdrup sogn i
Års herred, og begraves ved
siden af sin ægtefælle på Øster
Hassing kirkegård.
Efter aftægtsparret bor Edith
og Anders Sørensen til leje i den
forhenværende aftægtsbolig.
Parret er i mange år faste medhjælpere på Poppelgaard.
Søren Nielsen gifter sig med
Johanne Marie, født Vadsholt,
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Poppelgaards
stuehus
fotograferet fra
haven i foråret
2019.
Foto: Ove Jakobsen
Hals Arkiv, B14817.

Indkørslen til
Poppelgaard
fotograferet i
foråret 2019.
Foto: Ove Jakobsen
Hals Arkiv, B14816.

Poppelgaards
stuehus
fotograferet
fra gårdsiden
i foråret 2019.
Foto: Ove Jakobsen
Hals Arkiv, B14818.
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og parret får børnene Georg
(1932), Else Marie (1935),
Birthe (1935), Lars (1940),
Sinne Margrethe (1944) og Niels
Jacob (1948). Johanne Nielsen
dør i 1988 og Søren Nielsen i
1994, men forinden havde de
solgt ejendommen.
1984
Ved skøde, tinglæst 3. februar
1984, køber Johannes Elsnab
gården Poppelgaard. Han er
opvokset på gården Hedegaard
(Hedegårdsvej 16). Johannes
Elsnab og hustruen Jytte har
døtrene Cathrine og Ellen.
Hvor forgængeren har drevet
konventionelt landbrug, går
Johannes Elsnab over til ren
planteavl, senere med en stor
kartoffelavl. I mange år har
han en gårdbutik, primært med
salg af kartofler, men også
andre produkter findes på hylderne. Han sælger også i en
periode ler til teglværket i
Gandrup.
Efter blandt andet et par
jordfordelingskendelser består
Poppelgaard i dag (november
2019) af matrikelnumrene 22a,
22y, 52b, 11o og 4i, sidstnævnte i Den Nordøstlige Del af
Øster Hassing. Det samlede
jordtilliggende er på 634.484 m2,
godt 63 ha.

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

