
 
1) Da artiklen bringes søndag 
den 21. februar 1965, må det 
være søndag den 14. februar 
1965.  
2) Enstedgaard eller eneste-
gård er en gård, som før land-
boreformerne (udskiftningen) 
lå for sig selv og ikke indgik i 
et dyrkningsfællesskab. Ene-
stegården adskiller sig derved 
fra enkelt-gården, der nok lå 
for sig selv, men hvis drift alli-
gevel var underlagt et dyrk-
ningsfællesskab. 

Til enestegårde regnes ikke 
herregårde og lignende. Be-
tegnelsen ”Eensiddere” bruges 
om beboere på en enestegård.  
3) Fæste er en livsvarig, og tit 
arvelig, forpagtning af jord, 
som der betales fæste afgift for. 
Se også note 6.  
4) Tingsvidne er i ældre dansk 
retssprog et vidnesbyrd fra en 
tinghører. Den almindeligste 
betydning af tingsvidne blev i 
1700- og 1800-tallet en udskrift 
af et vidneforhør i retten, en 
såkaldt tingsvidneakt.   
5) Læs mere om Poulstrup  
historie fra omkring år 1800 i 
artiklen ”Houvej 244, Den 
Nordøstlige Del, Øster Hassing, 
matrikel 4a m.fl. (Poulstrup)” 
på Hals Arkivs hjemmeside 
under Huse i Øster Hassing.  

Povlstrups historie  
 
Af Kr. Værnfelt 
 
Denne artikel blev bragt i Aalborg Stiftstidende den 21. februar 1965. Artiklen bringes her i sin  
helhed, suppleret med illustrationer og billeder fra Hals Arkivs samlinger samt redaktionelle noter, 
med tilladelse af 23. marts 2021 fra Nordjyske Medier. Redaktion Asbjørn Thomsen og Klem Thomsen.

Gårdens fæstere i 1500- og 1600-tallet 
Vi kender en lang række af gaardens  
fæstere og ejere. 1556 og 1562 nævnes 
Povl Mortensen, hvis aarlige landgilde 6) 
var: 2 tdr. byg, 13 pund smør, 1 svin og  
2 tønder gæsterihavre 7); gaarden har  
rimeligvis faaet sit nuværende navn efter 
ham.  

I 1600 og aarene derefter var Morten 
Povlsen fæster, og 1610 og de følgende 
aar nævnes Jens Lauritzen der nok var 
gift med Mortens enke eller datter; thi  
6. august 1633 fik han ifølge Kjær herreds 
tingbog arveafkald af Mortens børn: 
Maren Mortensdatter, gift med Mads Pier-
sen i Nesi, Lars Mortensen i Øster Hassing, 
Povl Mortensen ibiden (sammesteds), 
Karen Mortensdatter der boede ugift i 
Povlstrup, samt Bendit Mortensdatter, gift 
med Per Laursen i Hvolgaard – paa arv 
efter deres salig 8) fader Mortens Povlsen, 
”som boede og døde i Povlstrup”. 

Matriklen 1662 9) siger: Et enestebol 
Povlstrup til Aalborghus, nu tilhørende fru  

Videnskabernes Selskabs kort 
fra 1793 er det første kort 
man finder •Povelstrup  
indtegnet på. 
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Povlstrup, der omtaltes i Aalborg Stiftstidende i søndags 1), er en gammel  
enstedgaard 2) og oprindelig en part af nabogaarden Hølund, og den kaldtes 
derfor ogsaa undertiden for Øster Hølund. 1610 nævnes de to fæstebønder 3) 
Anders Christensen i Vester Hiølund (Hølund) og Jens Lauritsen i Øster Hiølund 
(Povlstrup); men det ny navn Povlstrup anvendtes dog allerede i et tingsvidne 4) 
af Kjær herreds ting 1559 da der vidnes, at ”Nesi, Povelstrup og Dødskov altid 
har ligget til kronen”. Gaarden var altsaa krongods, men 31. juli 1661 solgte 
Frederik III en del gods paa egnen, deriblandt Povlstrup, til fru Vibeke Tott, 
enke efter Holger Rosenkrantz til Ørup, og faa aar efter kom gaarden til  
Gammel Vraa, hvorfra den omkring 1800 solgtes til selveje 5).

 
6) Landgilde var en fæsters faste årlige afgift i 
naturalier og ofte også penge til ejeren af fæste-
rens gård. Landgildet var beregnet efter gårdens 
størrelse, og det bestod hovedsageligt af gårdens 
produkter.  

En middelstor gård skulle typisk af med cirka  
2 tønder rug, 5 tønder byg og 2½ tønde havre. 
Dertil kom den såkaldte småredsel, hvortil man 
blandt andet regnede får, lam, gæs høns, æg, 
fisk og smør.  

Ud over landgilde skulle fæsteren yde hoveri, 
som var en arbejdsafgift og ikke nærmere præci-
seret, men bestemt efter ”sædvane”.  

Dertil kom et engangsbeløb, som skulle betales 
ved overtagelsen af fæstegården; dette hed ind-
fæstning. Se også note 3. 
 
7) Gæsterihavre - en afgift i havre i stedet for 
gæstgiveri. 
 
8) Salig betyder her afdøde. 
 
9) En matrikel er en fortegnelse over faste ejen-
domme og deres beskatningsgrundlag. Den første 
matrikel udarbejdedes 1662. Den afløstes af  
Frederik d. III matrikel af 1664. Under Christian 
d. V udarbejdes matriklen af 1688, som igen blev 
afløst af matriklen af 1844. Det var i øvrigt med 
matriklen af 1844, at vi fik de matrikelnumre, 
der bruges den dag i dag.



 
10) Hartkorn betyder "hårdt 
korn", altså brødkorn, men 
tidligere var tønde hartkorn 
en enhed for værdien af land-
brugsjord (en kombination af 
jordens areal og ydeevne). 
Dengang al betaling foregik 
som byttehandel med varer 
var det nødvendigt med et 
fælles værdimål. Man beslut-
tede 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. Poulstrup havde 
altså ved matriklen i 1662 et 
hartkorn på 3 tønder, 1 skæppe, 
1 fjerdingkar og 1 album.  
11) Tingtrætte - Uenighed på 
tinge, datidens form for rets-
sag.  
12) hk - forkortelse for hart-
korn. Se også note 10.

 
Povelstrup, Povlstrup 
og Poulstrup   
Gården på Houvej 244 i Øster 
Hassing kaldes i dag Poulstrup. 
Kr. Værnfelt bruger i artiklen 
konsekvent navnet Povlstrup. 
Dette navn ses også på ældre 
kort, men på det ældste 
kendte kort fra 1793 bruges 
navnet Povelstrup.  

Kr. Værnfelt formoder det 
er fæsteren Povl Mortensen 
(1556 og 1562), som har givet 
navnet Povlstrup til ejendom-
men. Vi er i en tid uden ret-
skrivning, og navnet Povl blev 
tit skrevet Povel, hvad der 
forklarer de forskellige skrive-
måder Povlstrup, Povelstrup 
og Poulstrup.

Herefter nævnes Lars Christensen, død 
1763; han og hans kone, Kirsten Jacobs-
datter, havde ingen børn, og der kom nu 
ny familier paa Povlstrup. 

Anders Christensen, død 1777, var gift 
med Bodil Nielsdatter, f. 1724, d. 1787, 
der ægtede Peder Povlsen fra Gaaser,  
broder til Niels Poulsen i Toftegaard. 

Peder Poulsen, født 1742, død 1898,  
giftede sig 1788 med Ane Christensdatter 
fra Øster Nejsig, født 1760, død 1798. 

Fra 1799 Jens Jacobsen, der senere 
boede paa Vester Gerndrup ved Øster 
Brønderslev; hans kone, Mariane, var  
datter af Bertel Sørensen i Stagaard. 

 

Vibeke Tott. Hartkorn 10): 3-1-1-1. Fæster 
Christen Pedersen. 

Denne Christen Pedersen havde i 1663 
en længere tingtrætte 11) med Per Munk i 
Gjettrup om græsningen paa Gjettrup eng 
(i Tuekær og Skiverengen). Matriklen 1688 
beretter, at Christen nu var fæster under 
Vraa. Gaardens hk.12) sattes til 6-1-1-1, og 
den havde 49½ td. land under plov for-
uden kær, eng og hede. 

 
Fæstere på Povlstrup i 1700-tallet 
Ved 1700 var Per Mikkelsen fæster og 1724 
og 1749 sønnen Anders Pedersen. Per er 
ganske sikkert fader til den Søren Pedersen, 
der i 1721 boede i Gandrup, og som blev 
stamfader til gaardens nuværende slægt.  
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Uddrag af skøde- og  
panteprotollen 1806-1811 

(bog 5, folio 19)  
- Skøde fra 1806,  

hvor gårdens første selvejer 
Jens Jacobsen sælger  

Pouelstrup til Niels Andersen 
fra Holtet.

Hals Arkiv
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På matrikelkortet 1812-1866 
skrives Poulstrup. 

Ved matrikel No 4 er Niels  
Simonsen noteret som ejer. 
Han købte i 1822 gården af 

svigerfaderen Niels Andersen.



død 1825, datter af skoleholder Niels  
Nielsen i Gandrup. En af deres sønner var 
Niels Simonsen paa Povlstrup. 
 

Povlstrups sidste slægt 
Vi kommer nu til Povlstrups sidste slægt. 
1720 døde Jens Christensen i Horsens 13). 
Hans enke, Birgitte Sørensdatter, giftede 
sig med Søren Pedersen ”fra Gandrup”, 
som 23. juli 1721 fik gaarden i fæste. 

Deres søn, Søren Sørensen, født 1722, 
død 1777, blev 1755 gift med Birgitte 
Larsdatter, enke efter Simon, fæster af 
Aalborg Hospitals 14) store gaard i Øster 
Hassing by.  

Sørens ældste søn, Simon Sørensen, 
født 1756, død 1820, fik hjemmet, og 
blev i 1783 gift med Johanne, født 1762, 
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Uddrag af skøde- og pante-
protollen 1819-1825  
(bog 8, folio 478) i år 1822: 
“Skøde fra Niels Andersen i 
Poulstrup i Østerhassing  
til Niels Simonsen fra  
Øster hassing på Gaarden  
Poulstrup”. 

Fortsættes næste side

 
13) Horsens - Der er tale om Horsens sogn i Kær 
herred i Aalborg amt. Nutidens by Langholt hed 
tidligere Horsens.  
14) Aalborg Hospital, mellem Adelgade, Kloster-
jordet, Bispensgade og Gravensgade, er opstået 
af det år 1431 grundlagte Helligånds kloster (Aal-
borg Kloster). Efter Reformationen omdannedes 
klosteret til et almindeligt hospital for fattige 
og syge, under styrelse af en forstander.  

Aalborg Hospital havde tidligere en hel del  
fæstegårde i den tidligere Hals Kommune (1970-
2006). 

Karlene og hestene på  
Poulstrup foran det gamle 
stuehus.  
Hals Arkiv, B10599.



sildens sidste gyldne aar. Niels blev 1822 
gift med Ane Johanne Nielsdatter, født 
1803 paa Voerbjerggaard, død 1878,  
datter af Niels Andersen og Else  
Margrethe Pedersdatter; de havde 11 
børn, hvoraf dog kun fire opnaaede at 
stifte familie. Det var: Simon Nielsen i 
Egen, Else Margrethe Nielsdatter, gift med 
Jacob Jacobsen i Pallisgaard, Otto  
Christian Nielsen i Staa Østergaard, og 
Jens Nielsen (Povlstrup), født 1834, død 
1920, der overtog hjemmet. 

Povlstrup bliver selveje 
I 1806 havde gaarden skiftet ejer, idet 
”Jacob Povlstrup”, formentlig oven-
nævnte Jens Jacobsens fader, havde solgt 
den til Niels Andersen, der havde haft  
Voerbjerggaard, og ejede Povlstrup 1806-
1822. 

Niels Simonsen, født 1788, død 1851, 
købte 1822 gaarden af sin svigerfader.  
Familietraditionen beretter, at Niels og 
hans brødre tjente saa mange penge ved 
sildefiskeri i Limfjorden, at han kunne 
indløse Povlstrup; det var jo i limfjords -
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Poulstrup fotograferet fra syd 
mod nord i 1946. 
I haven står den store blod-
bøg, som blev plantet i 1920 
for at fejre Sønderjyllands 
genforening med Danmark.  
Foto: Sylvest Jensen,  
Det kgl. Bibliotek.  
Hals Arkiv, B11049.

Folkeholdet på Poulstrup  
fotograferet i haven i 1916.  

Foto: Hals Arkiv, B9556.
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Jens Povlstrup [overtager Poulstrup i 
1858 efter sin moder Ane Johanne og dri-
ver den til 1909, red. anmærkning] var 
gift med Else Margrethe Christensdatter, 
datter af Christen Jensen i Hedegaard ved 
Øster Hassing.  

Deres søn var Simon Peter Jensen  
(Poulstrup) [gift med Ane Mette Marie 
Andreasen og ejer af Poulstrup fra 1909 
til hans død i 1936, hvorefter enken Ane 
Mette Poulstrup driver gården til 1947, 
red. anmærkning], hvis søn Erik Poulstrup 
er gaardens nuværende ejer 15). 

Kr. Værnfelt 

Affotograferet luftfoto fra 
omkring 1960.  
Foto: Hals Arkiv, B12843.

Til venstre 
Anne Mette Marie og  

 Simon Peter Poulstrup 
fotograferet i gårdens have 

mellem 1930 og 35. 
Simon Peter Poulstrup 

overtager i 1909 gården fra 
sin far, Jens Nielsen.   

Foto: Hals Arkiv, B11059. 
 

Til højre  
Erik Poulstrup og hans hustru 

Gudrun på Poulstrups  
havetrappe. 

Fotografi fra omkring 1960.  
Foto: Hals Arkiv, B11057.
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15) Artiklen er skrevet 1965. 
Erik Poulstrup ejer gården fra 
1947 og sælger i 1988 halvpar-
ten til datteren Kathrine Poul-
strup, der bliver eneejer i 1995. 

Læs mere om Poulstrup fra 
omkring år 1800 til 2019 i  
”Houvej 244, (Poulstrup)” på 
Hals Arkivs hjemmeside under 
Huse i Øster Hassing. 

Lokalhistorikeren Kr. Værnfelt er født og op-
vokset i et fiskerhjem i Hou, og hans fremtids-
drømme gik ud på at fortsætte slægtens 
traditioner med en tilværelse til søs. En blod-
forgiftning kort før konfirmationsalderen 
satte imidlertid en stopper for disse drømme, 
og i stedet kom Kr. Værnfelt på seminarium 
og lærergerningen blev hans liv.  
Han kendes dog bedst som lokalhistorisk for-
fatter. Hvor stor hans produktion på dette 
område blev, kan bedst belyses af, at han i 
årene 1934-1971 skrev 42 artikler til årbogen 
”Fra Himmerland og Kjær Herred”. Disse ar-
tikler fyldte i alt 1.742 sider, svarende til 47 
sider årligt. Foruden de nævnte artikler skrev 
han talrige artikler, dels til andre årbøger og 
dels til dagbladene. Kr. Værnfelt døde i 1980, 
i en alder af 94 år.

Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 237, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk
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