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Hartkorn - Landgilde 

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til 

godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, 

der var "hårdt" korn i modsætning til havre "blødt korn". 

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beretning var 

følgende: 

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en 

fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene 

skyldsattes i hartkorn. Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningerne på 

godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af 

en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav 

det hartkorn, der skulle svares.  

Ved boniteten sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det 

udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal af hølæs, græsning, svinsolden m. m.  

Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men 

enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. 

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og 

retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, 

blev den på grund af jordernes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i 

årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. 

Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de 

bedste jorder beskattedes 6 1/6 tdr. land (a 14.000 kvadrat-alen) til at yde 1 td. 

1 td. rug eller byg 1 td. hartkorn 

1 td. gryn eller hvedemel 2 td. hartkorn 

1 td. hvede eller ærter 1½ td. hartkorn 

1 td. havre ½ td. hartkorn 

1 td. humle ½ td. hartkorn 

4 læs enghø 1 skp. hartkorn 

12 gæs 1 td. hartkorn. 

 På Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr. land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. 

Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn. 

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling 

medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.m. steg stærkt, uden at dette 

medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforhøjelse. 

Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, 

hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune. 

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri", hvilken betegnelse dækker bondens pligt 

til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde 
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endnu betydning under Christian III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i 

reglen afløst af en årlig afgift. 

Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i 

hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på kronens 

godser og blev ofte her afløst af en havreydelse. 

Den i gammel tid omtalte "herlighed", betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende 

indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. 

Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. 

Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt, 

fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. 

Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedmål, sagefald m.m. Endelig var myndigheden over 

vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade 

herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til 

at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og påkræve ekstraskatter. 

Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse 

om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne 

forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret. 

I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig handling, der før i 

tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en 

ægteskabsstiftende handling.  

Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinands af 19. juni 1582 

bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, 

skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan 

trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. 

Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før de i 

kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet 

man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.  

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken 

fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. 

Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - 

en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise mestre læger skriver, at der ganger 

en åre fra hjertet op til den fjerde finger". 

Rigsdaler (daler) er i teksten forkortet rdlr. Rigsdaler er en forkortelse for joachimsdaler - en 

sølvmønt af vægt en unce eller 2 lod (lig med 29 gram) af værdi 1 rhinsk gylden. Den rhinske gylden 

blev slået i henhold til konvention mellem de rhinske kurfyrster. Den var oprindelig af guld, men for 

at udnytte Tysklands sølvminer, begyndte man 1484 at slå mønten i sølvgylden, der efter bjergværket 

Joachimsthal kaldtes joachimsdaler.  
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Rigsdaler udmøntedes i Danmark fra 1537 til 1872. Den deltes oprindelig efter lybsk møntfod i 3 

mark a 16 skilling, men idet småmønten forringedes, gik der under Frederik II, 4 mark og til sidst fra 

1625 6 mark på 1 rigsdaler "in specie" (speciedaler) d.v.s. en i et stykke udmøntet. En speciedaler 

omveksledes 1873 med 4 kroner, mens 1 rigsdaler sattes til 2 kroner. 

I 1618 indførtes kronen, der efterhånden betegnedes slettedaler lig med 4 mark, under Christian V 

indførtes kurantdaler, der var lig med ca. 4/5 speciedaler, og 1813 indførtes rigsbankdaler (lig med ½ 

speciedaler). Denne mønt benævnes fra 1854 rigsdaler. 

Hartkorn betyder egentlig "hårdt korn", altså brødkorn, men tidligere var tønde hartkorn en 

enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og kvalitet bonitet). I 

den lange periode, hvor al betaling foregik som byttehandel med konkrete varer var det 

nødvendigt med en fælles "møntfod". 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. Mindste enhed 

er 1/4 album, også kaldet en Penning, den var 2 favne (eller 2 x 3 = 6 alen) på hvert led, 

svarende til 36 kvadratalen. (Fra Wikipedia.dk) 

Kronens historie 

Den danske krone a 100 øre blev indført ved møntloven af 1873. Indtil da havde man regnet: 

1 daler = 6 mark a 16 skilling 

og sådan havde det været, siden Christian III i 1541 reorganiserede det dansk-norske pengevæsen. I 

møntvæsenets historie er året 1541 derfor skellet mellem middelalder og nyere tid. Penningen var den 

eneste værdi, der blev præget fra Knud den Stores grundlæggelse af møntvæsenet i 1020erne til 1300-

tallet. Den var på størrelse med en nutidig 25-øre, i starten af sølv, siden af kobber med under 10 pct. 

sølv. Større værdier var kun regneenheder, mindre frembragte man i 1000-tallet ved at klippe 

mønterne over i halve eller kvarte. 

Indtil ca. 1070 og fra midten af 1200-tallet cirkulerede mange udenlandske mønter også i Danmark. 

Fra 1300-tallets slutning prægedes flere værdier end penningen, f.eks. hvid = 4 penninge, søsling = 6 

penninge og skilling = 12 penninge. 

Pengevæsenet var langtfra ensartet fra 1541 til 1873. Mange vekselkurser anvendtes, idet ældre, 

mønter fortsat var gangbare, og forskellen mellem store mønters og skillemønters indhold af rent sølv 

bevirkede, at et beløb tog sig forskelligt ud, alt efter om det blev betalt i hele dalermønter eller i 

småmønter. 

Forholdene i Slesvig og Holsten var helt frem til 1864 anderledes end i kongeriget; forskellige 

regneformer efter f.eks. kølnsk, lybsk og hamborgsk standard og lødighed gjorde hverdagen 

kompliceret. Mønter præget efter slesvig-holstensk standard forekom også i kongeriget og vice versa. 

Siden 1625 var 1 lybsk mark noteret til værdien af 2 danske. 

I kongeriget blev pengevæsenet reorganiseret efter statsbankerotten i 1813, og Nationalbanken blev 

oprettet i 1818. Man regnede herefter kun i tre standarder, idet flere ældre mønter stadig var gyldige: 

specievaluta, kurantvaluta (af 25 pct. ringere værdi) og rigsbanco. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Bonitet
http://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8ntfod
http://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nde_land
http://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nde_korn
http://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A6ppe_(rumm%C3%A5l)
http://da.wikipedia.org/wiki/Fjerdingkar_(rumm%C3%A5l)
http://da.wikipedia.org/wiki/Album_(rumm%C3%A5l)
http://da.wikipedia.org/wiki/Penning_(fladem%C3%A5l)
http://da.wikipedia.org/wiki/Favn
http://da.wikipedia.org/wiki/Alen
http://da.wikipedia.org/wiki/Alen
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Speciedaleren var af 90 pct. rent sølv. Fra 1813 var 1 speciedaler = 2 rigsbankdaler. I 1854 blev den 

udmøntede speciedaler omdøbt til det mere logiske 2 rigsdaler, men med uforandret vægt og 

lødighed. Ved indførelsen af kronen i 1873 blev rigsdaleren sat til 2 kroner.  

Ugens Kloge (Politiken den 19. november 2000). Gert Posselt. 

 

 

 Luftfoto fra omkring 1955 
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Oversigt over fæstere og ejere af Gundestrupgaard 

i Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt. 

Fæstere: 

Omkring 1724   Chresten Christensen 

1730-1779   Morten Ægidiussen 

1796-1797   Hans Mortensen 

Selvejere: 

22. juni 1797-16. september 1809 Hans Mortensen 

16. september 1809-1840  Poul Hansen 

1840-1856   Thale Jensdatter 

7. maj 1856-21. oktober 1893 Jens Christian Poulsen 

21. oktober 1893-1934  Poul Hansen Poulsen 

November 1934-1968  Olaf Poulsen 

1968-19??   Jens Karsten Poulsen 

 

1928-1940 
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Gundestrupgaard er sammensat af to gårde og nævnes i Himmersyssel Matrikel 1688, som gård nr. 4 

og 5. Der nævnes endvidere i denne matrikel 8 gårde i Gundestrup By i Aars sogn og Herred. Gård 

nr. 4 var ryttergods og den fik ved matrikuleringen i 1664 tillagt hartkorn 6 Tdr. 4 Skp. 2 Fjdk. 6/7 

Alb. og fik ved den nye matrikulering i 1688 tillagt nyt hartkorn 5 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb. 

1688 Fæsteren hed i denne gård Niels Therkildsen. 

 Gård nr. 5 i Gundestrup tilhørte i 1688 Aalborg Amtstue og havde gammelt hartkorn 6 

Tdr. 3. Skp. 3. Fjdk. 16/7 Alb. og fik nyt hartkorn 4 Tdr. 2 Skp. 1 Fjdk. 2. Alb. 

 Der var i denne gård to fæstere, Chresten Christensen Bødker og Gregers Jensen 

 Gundestrupgaard havde hartkorn 7 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. Indtil udskiftningen i 1798. 

Denne tildeling af hartkorn har gården fået i årene mellem 1688 0g 1726. 

 Ryttergård nr. 4 som var kronens ejendom, er muligvis overgået til privat eje ca. 1717-

18, da en mængde ryttergårde blev solgt og gård nr. 5, der jo også var en slags 

krongods, da den hørte under Aalborg Amtstue, er måske solgt ved samme lejlighed og 

er blevet købt og lagt under hovedgården Halkjær i Ejdrup sogn i Aars Herred, 

hvorunder gården hørte i 1726 og som den vedblev at tilhøre, indtil den i 1797 blev 

købt til selveje af fæsteren. 

Hovedgården Halkjær kom i 1626 i slægten Dues eje og denne slægt ejede Halkjær i 

ca. 100 år, idet den sidste af slægten, Albert Due, solgte gård og gods i 1726 til Fr. 

Kjær fra Børglum og han solgte igen kort efter gården til slægten Kjærulf, der havde 

den indtil 1731, hvor den blev købt af forvalter Chresten Andersen. 

Da han døde ugift i 1747, gik gården over til hans søster Mette Andersdatter, der var 

gift med Egebjerg. De overdrog i 1748 Halkjær og gods til sønnen Anders Egebjerg. 

Han havde gården indtil 1772, da han solgte den til svogeren D.A. Colding, der igen i 

1795 solgte den til Mathias Blegvad, der kort tid efter solgte gård og gods til Chresten 

Friis fra Lundgaard og han bortsolgte en del af godset, deriblandt Gundestrupgaard. 

I jordebog for Halkjær 1726 nævnes gård nr. 4 og 5 i Gundestrup med hartkorn 7 Tdr. 

1 Skp. 3 Fjdk. Og der svares i landgilde 3. Tdr. rug, 3 Tdr. byg, 2½Tdr. havre og gives 

i arbejdspenge årligt 6 Rdlr. 

Da Halkjær lå et par mil små mil nord for Gundestrup, har gårdene fra denne by 

formodentlig været fritaget for egentlig hoveriarbejde på Halkjær, måske nogle 

kørerejser til Aalborg eller Viborg undtaget og betalte i stedet for de nævnte 

arbejdspenge. 

1724 Chresten Christensen 

 Han var muligvis en søn af den Chresten Christensen Bødker, der nævnes i gård nr. 5 i 

1768. (Viborg Landstings Skøde- og Pantebog nr. 39 Fol. 39). 

 Chresten Christensen var gift med Anne Nielsdatter. Hun døde i Gundestrup 1724, 63 

år gammel. 
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1730 Morten Ægidiussen eller Gidius 

 I 1730 kom Morten Ægidiussen til som ny fæster til gården i Gundestrup. Han blev gift 

i Hyllebjerg i 1730 med Kirsten Pedersdatter fra Holmegaard i Hyllebjerg sogn. Der 

var i ægteskabet 5 børn (Se slægten Poulsen). 

 Morten Ægidiussen nævnes som fæster af en gård i Gundestrup i 1733 i Jordebog for 

Halkjær 1733 i Viborg Landstings Skøde- og Pantebog nr. 40 Fol. 289. Gårdens 

hartkorn var 7 Tdr. 1 Skp.  3 Fjdk. Han nævnes igen i Jordebog for Halkjær 1747 som 

fæster i samme gård med samme hartkorn og i landgilde svarer han 10 Rdlr., da 

naturalydelsen nu betales i penge (Pantebog nr. 42 Fol. 260). Morten Ægidiussen 

nævnes sidste gang som fæster i Gundestrup i Jordebog for Halkjær 1772 af gård nr. 4 

og 5 med hartkorn 7 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. og svarer i landgilde 10 Rdlr. 

 Gården nævnes altså gentagne gange med hartkorn 7.1.3.0 og man kan således gå ud 

fra, at der ved sammenlægningen af gård nr. 4 og 5 er faldet 2 Tdr. hartkorn bort. 

 Morten Ægidiussen døde i Gundestrup i 1799 og efter hans død blev gården overtaget 

af den yngste søn, 

1779 Hans Mortensen 

 Han nævnes i Jordebog for Halkjær i 1796 som fæster i Gundestrup af hartkorn 7 Tdr. 

1 Skp. 3 Fjdk. og svarer i landgilde 19 Rdlr. 

 Hans Mortensen købte i 1797 sin fæstegård til selveje, kort tid efter at gårdene i byen 

var udskiftet af fællesskabet. Hans Mortensens gård fik ved denne lejlighed hartkornet 

nedsat til 6 Tdr., hvad de andre gårde vel også fik, da det almindelige ved 

udskiftningerne var, at alle gårde fik lige meget hartkorn. 

 Skødet er indført i Aars-Slet Herreders Skøde- og Panteprotokol nr. 3 Fol. 300 og 

lyder: 

 ”Jeg Chresten Friis til Halkjær kjendes og herved gør vitterlig at have solgt, ligesom 

jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til vellagte 

Hans Mortensen den mig tilhørende og af ham i fæste havende og iboende gård i 

Gundestrup By i Aars Sogn og Herred beliggende, som nu siden byens udskiftning står 

for hartkorn ager og eng 6 Tdr., med de fra samme gård stående bygninger og med 

bemeldte hartkorn tillagte ejendomme, således som samme er afsat og afhændet, dog 

med den forbindelse, at hvad foreningen som ved byens udskiftning i henseende til by 

og andet er indgået, holder køberen, for så vidt samme ham vedkommer, sig 

efterrettelig, alt med rettighed jeg selv har ejet og haft haver uden mindste 

herlighedsrets forbeholdenhed. 

 Og da bemeldte Hans Mortensen i dag har betalt mig den for samme gård og hartkorn 

accorderede købesum 550 Rdlr., så erkendes for mig og mine arvinger ingen ydermere 

lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi bemeldte gård og hartkorn, men samme 

for eftertiden skal tilhøre køberen og arvinger til fuldkommen ejendom og rådighed. 

Køberen påligger at lade gårdens bygninger brandforsikre i den almindelige 

Brandkasse og ingensinde at sælge bemeldte hartkorn til nogen hovedgårds 

complettering og endnu mindre til hoveri. 

 Dette til stadfæstelse under min hånd og forsegling. 
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Viborg Landsting d. 22, juni 1797 

Chresten Friis” 

Gården som før lå i Gundestrup By, blev derefter udflyttet på marken og opbygget der. 

Oprindelig var det meningen, at sønnen Chresten Hansen skulle have gården og der var 

skrevet skøde derpå, men han døde og gården blev derefter i 1809 tilskødet sønnen, 

1809 Poul Hansen 

 Dette skøde er indført i Aars-Slet Herreders Skøde- og Pantebog nr. 3 Fol. 388 og det 

lyder som følger: 

”Skøde 

 Jeg underskrevne Hans Mortensen, selvejer af en udflyttet gård på Gundestrup mark, 

kaldet Gundestrupgaard kendes og herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig 

og mine arvinger, til min kære søn Poul Hansen, Grenader til fods i København, min 

iboende gård, som hans broder Chresten Hansen var tilskødet og fradøde og forinden 

hans død bad hans broder bemeldte Poul Hansen, i sit sted igen måtte vorde gården 

tilskødet bemeldte gård kaldet Gundestrupgaard, beliggende i Aars Sogn i Aalborg 

Amt stående for hartkorn 6 Tdr. 1 Skp. Med tilliggende jorder og ejendomme samt 

frastående bygninger, inventarium, bohave og besætning. 

 Da han har betalt mig efter vores udgangne mundtlige accord summa 1200 Rdlr., så 

har jeg og mine arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed til bemeldte gård 

med alle dens tilliggender, herligheder, rettigheder inden og uden for markskel, intet i 

nogen måde undtagen, men alt skal tilhøre min kære søn Poul Hansen, med den samme 

ret og rettighed, som jeg det ejet og haft haver efter det mig derpå meddelte skøde af 

22. juni 1797 og derefter skal fri og frels tilhøre ham og arvinger, fri for hver mands 

tiltale som derpå kunde tale med rette og for vanhjemmel står til ansvar efter loven. 

 Gården må ikke sælges til hoveri og skødet må læses uden varsel til tinge. 

 Gundestrup d. 16. september 1809.  

Hans Mortensen” 

 Da Hans Mortensen døde den 8. august 1810, blev der afholdt skifte. Dette er indført i 

Aars - Herreders Skifteprotokol 1794-1812 Fol. 508. Skiftet blev afholdt på gården den 

22. september 1810 mellem enken Anne Christensdatter og børnene: 

 En søn Morten Hansen boende i Katbygård, 33 år gammel, en søn Poul Hansen, 26 år 

gammel, en datter Kirsten Hansdatter, 28 år gammel, gift med gårdmand Claus 

Christensen, Fjelsø. En datter Mette Marie Hansdatter, 21 år gammel, ugift, en datter 

Anne Marie Hansdatter, 19 år gammel, en datter Mette Hansdatter, 17 år gammel. 

 Formyndere blev den ældste broder Morten Hansen, Katbygård og enkens lavværge 

var Niels Lassen i Sjøstrup. Af skiftet fremgår det, at Hans Mortensen var en 

velhavende mand. Han havde en fjerdepart i Aars Sogns Konge-, Kirke- og Korntiende 

til 2400 Rdlr., et hus (4 Skp. Hartkorn) i Sjøstrup = 700 Rdlr. Et stykke Eng, kaldet 

Viderup = 300 Rdlr. Af gæld fandtes ingen. af udestående fordringer en 

panteobligation udstedt af Jens Olesen Holm i Nyrup, stor 400 Rdlr., og en 
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panteobligation på 190 Rdlr. Fra Hans Pedersen, Hederidder i Pisselhøj. Desuden 

skyldte Jens Olesen Holm 100 Rdlr. i penge. 

 Sønnen Poul Hansen fremlagde sit skøde på gården, som udviste at gården med 

hartkorn 6 Tdr. 1 Fjdk. med besætning, inventar m.v. er ham tilstået efter skøde af 16. 

september 1809. Han blev enig med de øvrige arvinger om, at han beholdt gården til 

1200 Rdlr., som skulle fragå i arven. Desuden forbandt han sig til at give sine søstre 

Mette Marie, Ane Marie og Mette, når de engang skulle blive gift, hver af dem en ko, 2 

stude 2-3 år, 6 får med lam, en seng hver af værdi 100 Rdlr., samt gøre deres bryllup 

eller give dem 60 Rdlr. 

 Enken ville betale skifteomkostninger, der ikke skulle tages fra børnenes arv. 

 Poul Hansen erklærede, at han ønskede, at hans kære moder blev hos ham i gården til 

hendes død, da han med sønlig glæde ville give hende ophold, samt befordre hende 

med sin befordring, når hun ønskede det, til kirke eller andet, når hun fandt fornøjelse i 

at rejse i nabolaget, uden nogen godtgørelse. 

 Da enken Anne Christensdatter døde i 1821, blev der atter afholdt skifte den 20. juli 

1821. Tilstede var børnene, som alle var arvinger. Efterladenskaberne var den halve 

part af Aars Sogns halve Korntiende, samt en eng uden hartkorn, kaldet Viderup, på 

hvilken der blev fremlagt skøde. Tiender blev anslået til 900 Rdlr., engen til 50 Rdlr. 

Arvingerne ønskede begge dele solgt på offentlig auktion, der senere indbragte 1050 

Rdlr.. Da udgifterne blev betalt, blev der til sønnen Poul Hansen 187 Rdlr. og til hver 

af de fire døtre 93 Rdlr. 

 Poul Hansen blev i 1814 gift med enken Kirstine Lauesdatter fra Aars Dalgaard. Hun 

døde den 31. december 1824 og den 8. januar 1825 blev der afholdt skifte i 

Gundestrupgaard. Dette findes i Aars Herreds Skifteprotokol Fol. 451 og lyder som 

følger: 

 ”Enkemanden Poul Hansen anmeldte, at der ingen børn var i ægteskabet, men at hans 

afdøde hustru havde efterladt sig 3 børn af første ægteskab: En søn Jens Jensen, 13 år, 

en datter Sidsel Kirstine Jensdatter, 15 år og en datter Ane Kirstine Jensdatter, 10 år. 

1. Gundestrupgaard, hvis hartkorn ved køb var forhøjet til 6 Tdr. 5 Skp. 3 Fjdk. 

½ Alb, blev ansat til 800 Rdlr. 

2. Et hus i Aars hartkorn 2. Skp 3 Fjdk. = 100 Rdlr. i sedler. 

3. ¾ part af Aars Sogns Konge- og Korntiende, 147 Tdr. hartkorn, ansat til 2025 

Rdlr. 

4. Indbo samlet ansat til 400 Rdlr. 

5. Korn på loftet ansat til 87 Rdlr. 

6. Udbo, besætning og kreaturer ansat til 450 Rdlr. 

7. Til gode efter panteobligationen 2448 Rdlr. 

I alt en indtægt efter boet på 6310 Rdlr., mens udgifterne var 1800 Rdlr., hvoraf de 

1600 Rdlr. skyldtes som arv til de tre stedbørn med prioritet i gården. 

Poul Hansen blev gift anden gang i 1827 med Thale Jensdatter fra Nyrup i Gislum 

Sogn. Han døde i1840 og enken 



Gundestrupgaards Historie 

 

Side 13 af 36 

1840 Thale Jensdatter 

 Fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo med børnene. Ved matrikuleringen i 1844 fik 

gården matrikel nr. 4 Gundestrup. Hun drev selv gården til 1856, da hun afstod den til 

sønnen 

1856 Jens Christian Poulsen 

 Han er født i 1829. 

 Skødet fra overdragelsen af gården fra Thale Jensdatter til hendes søn Jens Christian 

Poulsen findes i Aars Herreds Skøde- og Pantebog nr. 15 Fol. 681 og lyder: 

”Skøde. 

 Underskrevne Thale Jensdatter, enke efter sognefoged og gårdejer Poul Hansen i 

Gundestrupgaard, Aars Sogn, vitterliggør, at have solgt og skjødet til min søn Jens 

Christian Poulsen min gård Gundestrupgaard kaldet, i Aars Sogn med samtlige deres 

bygninger og underliggende jordeiendomme, der nu ere skyldsatte således: 

 

Mat. nr./ af Glsk. 

Rdlr. 

Glsk. 

Sk. 

Hartkorn 

Tdr. 

Hartkorn 

Skp. 

Hartkorn 

Fjdk. 

Hartkorn 

Alb. 

4/Gundestrup  41 0 5 0 3 13/4 

5B/do 1 13 0 0 3 1½ 

2B/Dybvads Mølle 

Dal- og Dalsgaard 

0 4 0 0 2 1½ 

5/ do 0 0 0 1 0 2½ 

15/Sjøstrup 1 72 0 0 2 2 

13/do 4 67 0 4 0 2½ 

1/3 del af 6E/do 2 44 0 2 2 3/4 

Tilligemed den nedlagte sæd, furage, gjødning og ildebrændsel, kreaturer, gårds- og 

avlsredskaber, ud- og indbo og med samme rettigheder hvormed jeg hidtil har været 

ejer, for kjøbesumma 13.000 Rdlr. på følg. vilkår: 

1. At han årligen leverer mig 10.000 gode skudtørv. 

2. At han, hvis jeg skulle flytte fra Hobro, hvor jeg ønsker det afgiver til mig 

plads til opførelse af et 6 fags grundmuret hus, samt til en have på 8 favne i 

kvadrat. Haven skal indhegnes.  

3. At han når jeg ønsker at bygge ved gården bekoster alt som skal bruges til 

husets opførelse, såsom materialer af alle slags og gives håndværksfolkene 

kost og logi i den tid huset bygges. – Efter min død skal hus og have tilhøre 

kjøberen uden vederlag. 

4. At jeg så længe jeg er her, forbeholder mig og mit tyende fri adgang til 

afbenyttelse af gårdens brønd. 

5. At kjøberen, så længe jeg bebor den ved gården af mig opførte bygning 

dagligen uden vederlag leverer mig 2 potter nymalket mælk. 
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6. Den 1/6 deel bankhæftelse i samtlige solgte ejendomme er indfriet og 

actieretten af samme kjøberen uvedkommende. Alle ejendommens skatter, 

tiender og præstestationer udregnes af kjøberen fra den 1. januar d. å. Til 

Kjøberens efterretning bemærkes, at matr. Nr. 4 og 5B af Gundestrup og nr. 13 

af Sjøstrup ikke må afhændes til hovedgård complettering eller til hoveriets 

forrettelse. 

7. For samtlige herved sipulerede præstationer reserverer jeg mig første prioritets 

panteret i samtlige de solgte ejendomme, til hvilken enke nærværende 

document overensstemmende med sportelreglementets par. 72 tillige begjæres 

tinglæst som pantebrev. – Tilfælde af søgsmål Kjøberens forpligtelser imod 

mig efter nuværende document betræffende, skal køberen være underkastet 

den ved forordningen af 25. januar 1828 indførte hurtige rettergangsmåde. – I 

henhold til stempelpapirsordningerne beregnes præstationers capitalværdi og 

kjøbesummen i det hele således: 

I anledning af bygningens og husets opførelse,       100 Rdlr. 

Hegnets vedligeholdelse årlig,  2 Rdlr. 

Tørvene årligt   15 Rdlr. 

Mælk årligt   15 Rdlr. 

 Er årligt   32 Rdlr. 

 Som 5 gange taget beløber        160 Rdlr. 

 Den contante kjøbesum   13.000 Rdlr. 

 Tilsammen    13.260 Rdlr. 

 Hvorefter papirets takst er rettet og da kjøberen nu har fyldestgjort mig for den 

contante kjøbesum, dels ved afkald for forskud på fædrene og mødrene arv og dels ved 

sin meddelte panteforskrivning, så erklærer jeg herved ingen rettighed at have til de 

herved solgte ejendomme. For vanhjemmel står jeg til ansvar efter lovene. Til 

bekræftelse udstædes dette skjøde under min og min lavværges hånd vidnefast. 

Gundestrupgaard, den 7. maj 1856. 

Thale Jensdatter 

Som lavværge: Niels Christensen 

Til vitterlighed: Niels C. Christensen og Niels Jensen” 

”Attest 

 At der om den i vedhæftede skjøde omhandlede gård, Gundestrupgaard kaldet, men 

videre, ingen skriftlig kjøbecontract imellem os har været oprettet, det bliver herved 

anordningsmæssigt attesteret. 

 Gundestrupgaard, den 7. maj 1856. 

 Som sælger: Thale Jensdatter 

 Som køber: Jens Chr. Poulsen 

 Værge: N. C. Christensen” 
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 Samme dag udsteder køberen en panteobligation til moderen på 4500 Rdlr. rigsmønt 

m.m. 

”Panteobligation 

Underskrevne gårdmand Jens Christian Poulsen i Gundestrupgaard i Aars Sogn tilstår, 

at jeg i restkjøbesummen for min gård skylder min gård skylder min moder Thale 

Jensdatter, den summa 4500 Rdlr. rigsmønt, hvilken capital jeg herved forpligter mig 

til skadesløs at udbetale creditor eller forskrivningens retmæssige ihændehaver i 

hvilken som helst 11. juni eller 11. december termin, hvortil den med et halvt år lovlig 

opsigelse måtte være til udbetaling løskyndiget, samt så længe capitalen hos mig 

forbliver indestående at svare rente 4% p.a., som erlægges creditor eller denne 

obligations rette eier. Til sikkerhed for capitalens betaling pantsætter jeg herved med 2. 

prioritets ret, næstefter præstationer til creditor af capitalsværdi 260 Rdlr. på første 

priorotet og ved disses ophør med 1. prioritets ret min gård Gundestrupgaard kaldet i 

Aars Sogn, med bygninger og underliggende jordeiendomme, nemlig: 

 

 

Mat. nr./ af Glsk. 

Rdlr. 

Glsk. 

Sk. 

Hartkorn 

Tdr. 

Hartkorn 

Skp. 

Hartkorn 

Fjdk. 

Hartkorn 

Alb. 

4/Gundestrup  41 0 5 0 3 13/4 

5B/do 1 13 0 0 3 1½ 

2B/Dybvads Mølle Dal- 

og Dalsgaard 

0 4 

43? 

0 0 2 1½ 

5/ do 0 0 0 1 0 2½ 

15/Sjøstrup 1 72 0 0 2 2 

13/do 4 67 0 4 0 2½ 

1/3 del af 6E/do 2 44 0 2 2 3/4 

Eiendommens sæd og avl, gjødning og ildebrændsel, bygningernes assurancesum, 

kreaturer, gårds- og avlsredskaber, ud- og indbo og i ildsvådes tilfælde mine rørlige 

eiendeles assurancesum. Skulle renten ikke til forfaldstiden blive betalt, eller jeg skulle 

forringe pantet eller komme i restance, da skal capitalen straks være forfalden til 

udbetaling uden opsigelse. I tilfælde af søgsmål underkaster jeg mig den ved 

forordning af 25. januar 1828 indført hurtige rettergangsmåde. 

Til bekræftelse udstedes denne obligation, som på min bekostning kan til tinge læses 

og protocolleres, under min hånd vidnefast. 

Gundestrupgaard, den 7. maj 1856. 

Jens Christian Poulsen 

Til vitterlighed: Niels Christian Christensen og Niels Jensen. 

Jens Christian Poulsen blev gift i Grynderup den 30. maj 1856 med Maren Bertelsen 

fra Kjemtrup. 

Jens Christian Poulsen købte også i 1856 Gundestrupgaards tiendepart og skødet lyder 

som følger: 
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”Skjøde 

Underskrevne Thale Jensdatter, enke efter sognefoged og gårdmand Poul Hansen i 

Gundestrupgaard, Aars Sogn, vitterliggør at have solgt til min søn Jens Christian 

Poulsen, Gundestrupgaard, efternævnte tiendeparter, nemlig Kirketienden af Vesterriis 

gårde i Thestrup Sogn, hartkorn 8 Tdr. 4 Skpr. 1 Alb. – Kirke- Korn og Kvægtienden 

af 12 Tdr. 4 Skpr. 2 Fjdk. hartkorn i Thestrup By og Sogn, for den kjøbesum 500 Rdlr. 

og på vilkår, at han af disse tiendeparter tager forholdsmæssig del i de Thestrup Sogns 

Kirketiende, samt fra den 1. januar d.å. at svare alle skatter og afgifter, derunder 

indbefattet renten af bankhæftelsen, som er uindfiet, samt udgifter på kirkens 

vedligeholdelse. – Og da kjøberen nu har fyldestgjort mig for kjøbesummen 500 Rdlr., 

så erklærer jeg herved ingen rettighed at have til de herved solgte tiendeanparter. For 

vanhjemmel står jeg til ansvar efter lovene. Til bekræftelse udstedes dette skjøde under 

min og min lavværges hånd vidnefast.- 

Gundestrupgaard, den 7. maj 1856. 

Thale Jensdatter 

Som lavværge: Niels Christian Christensen. 

Til Vitterlighed: Niels C. Christensen og Niels Jensen 

”Attest 

At der om den i vedhæftede skjøde omhandlede tiendeanparter ingen skriftlig 

kjøbecontract imellem os har været oprette, det bliver herved anordningsmæssigt 

attesteret. - 

Gundestrupgaard, den 7. maj 1856. 

Som sælger: Thale Jensdatter 

Som køber: Jens Christian Poulsen 

Som lavværge Niels Christian Christensen 

Samtidig sælger Thale Jensdatter sin halvpart i Gislum Sogns kirke med dens Korn- og 

Kvægtiende til sin søn Jens Christian Poulsen og skødet lyder som følger: 

”Skøde 

 Underskrevne Thale Jensdatter, enke efter sognefoged og gårdmand Poul Hansen i 

Gundestrupgaard, Aars Sogn, vitterliggør at have solgt til min søn Jens Christian 

Poulsen, Gundestrupgaard, den mig tilhørende halvpart i Gislum Sogns Kirke med 

dens Korn- og Kvægtiende, hartkorn 81 Td. 5 Skp. 2 Ejkr. 1 Alb. og matrikuleret for 

22 Tdr. 4 Skp. 1 Fjdk. hartkorn (Dog med undtagelse af bemeldte tiende af Christen 

Sørensens gaard i Gislum af hartkorn 4 Tdr., hvilke er ham overdraget og tilskødet) for 

den kjøbesum 1000 Rdlr. 

 Alle af denne tiendeanpart gaaende skatter samt udgifter på kirkens vedligeholdelse 

udredes af kjøberen fra 1. januar d.å. af og fremdeles. 

 Og da kjøberen nu har fyldestgjort mig for kjøbesummen 1000 Rdlr. erklærer jeg 

herved ingen rettighed at have til den solgte tiendeanpart. 
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 For vanhjemmel står jeg til ansvar efter loven. 

Til bekræftelse udstedes dette skjøde under min og min lavværges hånd vidnefast. 

Gundestrupgaard, den 7. maj 1856. 

Thale Jensdatter 

Som lavværge: Niels Christian Christensen. 

Til vitterlighed: Niels Jensen og Niels C. Christensen.” 

”Attest. 

 At der om den i vedhæftede skjøde omhandlede anpart i Gislum Kirke med Korn- og 

Kvægtiende ingen skriftlig kjøbecontact imellem os har været oprettet, det bliver 

herved anordningsmæssigt attesteret. 

Gundestrupgaard, den 7. maj 1856. 

Som sælger: Thale Jensdatter 

Som kjøber: Jens Christian Poulsen 

Som lavværge: Niels Christian Christensen.” 

Den 17. marts 1861 købte Jens Christian Poulsen desuden en andel af Aars Sogns 

Kongetiende og skødet lyder som følger: 

”Skøde. 

Underskrevne Thale Jensdatter, boende i Hostruphuse, vitterliggør at have solgt til min 

søn, gaardmand Jens Christian Poulsen i Gundestrupgaard, den mig tilhørende andel, 

nemlig ¾ af Aars Sogns Kongetiende og tiendepligtigt hartkorn 134 Tdr. 6 Skp. 1 

Fjdk. 2¼ Alb., matrikuleret for 13 Tdr. 4 Skp. Hartkorn, for den mundtlige 

accorderede kjøbesum på 6.000 Rdlr. 

Da kjøberen nu har berigtiget kjøbesummen, kvitterer jeg herved. 

Ti bekræftelse under min hånd og i vidners overværelse. 

Hostruphuse, den 17. marts 1861. 

Thale Jensdatter 

Som lavværge: P. C. Bertelsen, Landstingsmand. 

Til vitterlighed: Th. P. Sørensen og Tusholm.” 

”Attest. 

 At der på ovenstående handel ikke har været oprettet nogen skriftlig kjøbencontract, 

bekræftes herved med underskrift. 

Hostruphuse, den 17. marts 1861. 

Som sælger: Thale Jensdatter. 

Som kjøber: Jens Christian Poulsen.” 
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Thale Jensdatter oprettede den 17. marts 1861 en testamentarisk disposition, som viser 

at hun som før omtalt efter sin mands død fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo, med 

sine to umyndige sønner. Da de blev myndige, fik de hver et forskud på deres fædrene 

og mødrene arv, i alt på 10.000 Rdlr., for hvilke summer de meldte deres mor afkald. 

Det viste sig, at den yngste søn Hans Poulsen i Simested, ikke forstod at bestyre sin 

formue på tilfredsstillende måde, idet han gik tilbage i velstand på grund af uoverlagte 

handler og andre handlinger, derfor blev det bestemt, at hans mødrene arv skulle sættes 

hen og inddrages under Overformynderiets bestyrelse, så han ingen rettighed fik over 

kapitalen, men den skulle så senere deles imellem hans børn, hvorimod han fik 

renterne deraf og halvdelen af disse renter ville efter hans død overgå til hans hustru 

Caroline Sørensdatter. 

Jens Christian Poulsen køber den 21. juni 1866 en parcel matrikel nr. 14a og 14aa, 

beliggende i Stenild. Sælgeren var gårdmand Anders Christensen af Stenild. Der blev 

oprette købekontrakt og samme år blev der skrevet skøde. 

”Kjøbekontrakt 

 Imellem gårdmand Anders Christensen af Stenild og gårdejer Jens Christian Poulsen af 

Gundestrupgaard. 

1. Jeg, gaardmand Anders Christensen i Stenild sælger herved til min medcontrahent 

Jens Christian Poulsen af Gundestrupgaard, en parcel matr. Nr. 14a og 14aa af 

Stenild, med påstående bygninger. 

2. Kjøberen meddeles ret til tørveskær i mosen. Som vederlag for skattet og afgifter 

af mosejorden erlægger kjøberen årlig 4 Mark rigsmønt. 

3. Ejendommen er allerede overtaget af kjøberen og står for dennes regning og risiko 

i enhver henseende, hvorpå kjøberen udreder de den 1. juni d.å. forfaldne skatter 

og afgifter. Hvorimod sælgeren udreder de inden for denne måneds udgang 

forfaldne skatter, afgifter og tiender. 

4. Kjøbesummen er accorderet til 1.300 Rigsdaler, således: 

a. 300 Rigsdaler betales contant til sælgeren i den 11. december termin 1866. 

b. 500 Rigsdaler betales contant til sælgeren i den 11. juni termin 1867. 

c. For resten 500 Rigsdaler udsteder kjøberen til sælgeren i den 11. juni 

termin 1867 en 4% p.a. rentebærende panteobligation med 1. priorotet i 

ejendommen med bygninger, avlsredskaber og afgrøde. Af hele 

kjøbesummen renter 4% p.a. fra 11. dennes til betaling sker. 

5. Når kjøbesummen berigtiges meddeles kjøberen skjøde på ejendommen, således at 

samme kan tinglæses uden retsanmærkning og indtil sådant sker er kjøberen 

berettiget til, uden renters erlæggelse, at tilbageholde de 500 Rdlr. som forfaldne 

til betaling i den 11. juni termin 1867. 

6. Omkostningerne ved nærværende contract, samt ved skjødet, dets tinglæsning og 

½% afgift betales af kjøber og sælger, hver med halvdelen. 

7. Skulle mod forventning approbation blive nægtet, fratræder kjøberen ejendommen 

den 1. maj 1867 og sælgeren forpligter sig herved til i den 11. juni termin 1867 at 

udbetale kjøberen som godtgørelse for at fratræde ejendommen 648 Rdlr., 
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hvormed nærværende contract er hævet uden yderligere rentesvarelse fra nogen af 

siderne, men kjøberen svarer i så tilfælde skatter og afgifter af ejendommen og den 

1. maj 1867 afleverer ejendommen i samme stand, hvori den af ham i indeværende 

år er modtaget. 

Således bekræftes med parternes underskrifter i overværelse af 2de vidner. 

Skrevet i Holstebro den 21. juni 1866. 

Anders Christensen Jens Christian Poulsen 

Til vitterlighed: Seidelin og Hansen” 

”Skjøde. 

 Da den accorderede kjøbesum 1.300 Rdlr. deels ved contant betaling og deels ved 

udstædt gældsbevis i dag er af kjøberen er berigtiget, samt da den solgte ejendom ved 

Indenrigsministeriets skrivelse af 14. august er udstykket fra min gårds jorder matr. N: 

14a og 14aa af Stenild og derefter betegnes matr. n: 14c af Stenild af nyt hartkorn 7 

Skp. 1 Ekr. 2¾ Alb., Glskat 7 Rd. 70 Sk. – så skjøder jeg herved til gårdmand Jens 

Christian Poulsen af Gundestrupgaard bemeldte ejendom matr. n: 14c af Stenild af nyt 

hartkorn 7 Skp. 1 Ekr. 2¾ Alb., Glskat 7 Rd. 70 Sk. Med kirketiende deraf, samt alle 

herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har eiet og 

besiddet samme, samt overensstemmende med affattede og attesterede parcelkort, der 

herved overleveres kjøberen, hvem ejendommen hjemles efter loven og dette skjødes 

indhold. 

 Til bekræftelse med min underskrift i overværelse af 2de vidner og ratihaberes herved 

den i foranstående contracts 2den post. 

Skrevet i Hobro den 18. december 1866. 

Anders Christensen 

Til vitterlighed: Seidelin og Hansen” 

Et interessant dokument angående pligtkørsel til Gislum kirke ses her i afskrift: 

1. Vi underskrevne gårdejer Jens Christian Poulsen af Gundestrupgaard og Ole 

Winther i Sjøstrup, der er ejere af Gislum kirke med tiender, dog med 

undtagelse af tienden af Jens Sørensens gård matr. n:11 i Gislum By, 

renoncerer herved fremtidig på indredelsen in natura af al den pligtkørsel og 

pligtarbejde, som hartkornsbrugerne eller tiendeyderne ifølge lovgivningen ere 

pligtige at yde til Gislum kirkes og kirkegårds vedligeholdelse m.v. mod en 

årlig godtgørelse af 12 Rigsdaler, der erlægges til os eller efterkommende ejere 

af Gislum kirke under eet på et af os nærmere bestemt sted i Gislum Sogn 

samtidig med betaling af vederlaget for Kirke- og Kvægtiende, altså fra 1ste 

oktober. 

2. Vi underskrevne gårdejere og tiendeydere i Gislum Sogn, der hidtil alene have 

været pligtige til at yde bemeldte kjørsel og arbejde til Gislum kirke og 

kirkegård, nemlig: 

 Christen Thomassen, ejer af matr. n: 3 i Gislum By. 

 Andreas Andersen, ejer af matr. n: 4a sammesteds. 
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 Jens Thomassen, ejer af matr. n: 5 sammesteds. 

 Niels Mikkelsen, ejer af matr. n: 6 sammesteds. 

 Niels Jensen, ejer af matr. n: 7 sammesteds. 

 Niels Nielsen, ejer af matr. n: 8a sammesteds. 

 Christen Pedersen, ejer af matr. n: 9 sammesteds. 

 Jens Peder Frandsen, ejer af matr. n: 10a sammesteds. 

 Jens Sørensen, ejer af matr. n: 11 sammesteds. 

 Søren Christian Jensen, ejer af matr. n: 12 og 13 sammesteds. 

 Peder Andersen, ejer af matr. n: 14 sammesteds. 

 Jens Nielsen, ejer af matr. n: 15 sammesteds. 

 Niels Christian Mortensen, ejer af matr. n: 10b sammesteds. 

 Niels Andersen, ejer af matr. n: 1a i Nyrup. 

 Jens Christensen, ejer af matr. n: 2 sammesteds. 

 Niels Jensen, ejer af matr. n: 3a, 3b og 13c sammesteds. 

 Christen Mikkelsen, ejer af matr. n: 4a sammesteds. 

 Thomas Thomassen, ejer af matr. n: 5a sammesteds. 

 Jens Christian Christensen, ejer af matr. n: 6a sammesteds. 

 Jens Jensen, ejer af matr. n: 7a sammesteds. 

 Jens Nielsen, ejer af matr. n: 8a sammesteds. 

 Peder Rasmussen, ejer af matr. n: 9a sammesteds. 

 Søren Nielsen, ejer af matr. n: 1 af Kjellingtand gårde. 

 Niels Mogensen, ejer af matr. n: 2 sammesteds. 

 Poul Nielsen, ejer af matr. n: 3 sammesteds. 

 Pastor Christensen, som bonificiarius og bruger af Præstegården, matr. 

n: 1 af Gislum. 

Forpligter os herved til årligen hver 1. oktober til ovenstående vore 2de 

medcontrahenter, på et nærmere bestemt sted at betale 12 Rigsdaler, som 

afløsningssum for det os påhvilende pligtarbejde og kørsel til Gislum kirke og 

kirkegård vedligeholdelse. 

3. På grund af foranstående forpligter vi, Jens Chr. Poulsen og Ole Winther os, til 

selv fremtidig at foranstalte udført al kjørsel og arbejde til Gislum kirke og 

kirkegårds vedligeholdelse m.v., hvorfor tilføjes: at bemældte afløsningssum 

tilkommer os alene, hvorimod vor medeier Jens Sørensen ingen deel har deri. 

Ifølge lov af 19. februar 1861, Par. 74 ifg. Lov af 28. februar 1856 er nærværende 

forening udfærdiget på ustemplet papir og bliver samme at thinglæse. 

Til bekræftelse med vore underskrifter. 

Gislum den 23, november 1869. 

Jens Nielsen, Niels Jensen, Søren Christian Jensen, Jens Peder Frandsen, Niels 

Nielsen, P.M. Christensen, Jens Thomassen, Niels Chr. Mortensen, Niels Mikkelsen, 

Peder Andersen, Niels Mogensen, Søren Nielsen, Poul Nielsen, Jens Sørensen, 

Christen Pedersen, Christen Mikkelsen, Niels Andersen, Thomas Thomassen, Jens 

Christen Christensen, Peder Rasmussen, Jens Nielsen, Niels Jensen, Jens Christensen 

og Jens Jensen. 

Jens Christian Poulsen solgte i 1893 Gundestrupgaard til sin søn, 
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1893 Poul Hansen Poulsen 

 Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt, der i afskrift lyder: 

”Aftægtskontrakt. 

Underskrevne gårdejer Poul Hansen Poulsen af Gundestrupgaard tilstår herved, at jeg 

ved købet af den nedenfor pantsatte ejendom har forpligtet mig til at yde mine forældre 

Jens Christian Poulsen og hustru Maren Poulsen følgende: 

Aftægt 

1. Aftægtsnyderen har ved gården ladet opføre et aftægts hus til sig selv og sin 

hustru til fri beboelse. De forbeholder sig ret til brug af den ved huset 

indhegnede have, huset og hegnet om haven skal aftægtsyderen vedligeholde. 

Gårdens brønd kan frit afbenyttes, ligesom der er fri adgang til og fra huset. 

Til haven leverer aftægtsyderen årligt et læs godt staldgødning. Efter 

aftægtsfolkenes død tilhører huset med have gårdens ejer. 

2. Aftægtsyderen leverer årligt 1/3 del af frugt og urter fra gårdens have. Årligt 6 

potter nymalket mælk hver morgen. 16.000 skudtørv leveret tør i hus. 1 favn 

tørt bøgebrænde, savet kløvet og sat i hus. Aftægtsyderen skal kjøre til læge, 

efter medicin, til kirke og andet, så ofte det forlanges. 

3. Aftægtsfolkene kan frit flytte, men i så fald betales der i stedet for aftægten, 

150 kr. årligt. Huset står stadig til deres frie disposition og de kan frit vende 

tilbage og nyde deres aftægt in natura. Aftægtsyderen skal på anfordring kaste 

en brønd. – Samtlige præstationer leveres i gode og sunde varer leveret på 

deres bopæl. Aftægtens kapitalværdi ansættes til 1705 kr. 

Til sikkerhed for opfyldelse af denne kontrakt giver jeg underskrevne gårdejer Poul 

Hansen Poulsen af Gundestrupgaard herved prioritet og panteret næstefter 22.000 kr., 

hvoraf må svares forhøjet rente ligesom beløbet ønskes må være kreditforeningsmidler 

i den mig ifølge skjøde af dags dato, som samtidig hermed tinglæses, tilhørende 

Gundestrupgaard i Aars skyldsat under: 

Matr. nr. 4 af Gundestrup for hartkorn 4 Tdr. 7 Skp. 1 Fjdk. 2½ Alb. 

Matr. nr. 13a af Sjøstrup for hartkorn 4 Skp. ¼ Alb. 

Ovenstående to matrikler: Gammelskat 88,36 kr. 

Matr. nr. 1g af do. For hartkorn 2 Fjdk. 2 Alb., Gammelskat 1,72 kr. 

Matr. nr. 5b af Gundestrup for hartkorn 3 Fjdk. 1½ Alb. Gammelskat 1,13 kr. 

Matr. nr. 2b af Dals.. Dalsgaard og Dybvads Mølle, hartkorn 2 Fjdk. 1½ Alb. Glskat 

0,43 kr. 

Matr. nr. 5b af do. For hartkorn ¼ Alb. Gammelskat 0,60 kr. med bygninger, 

besætning, inventarium, avl, afgrøde og gjødning såvel som i de pantsatte bygninger 

og løsøregenstandes assurancesummer i ildsvådes tilfælde. 

I søgsmålstilfælde gjælder den hurtige retsforfølgning efter forordningen af 25. januar 

1828. 
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Retsanmærkning om bankhæftelsen samt om at matr. nr. 4a og 5b af Gundestrup og 

matr. nr. 13a af Sjøstrup ikke må afhændes til nogen hovedgårds komplettering. 

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. 

p.t. Nibe, den 21. oktober 1893. 

J. C. Poulsen  Poul Hansen Poulsen 

Til vitterlighed: Larsen og Winding.” 

Poul Hansen Poulsens skøde lyder som følger: 

”Skjøde. 

 Underskrevne gårdeier Jens Christian Poulsen af Gundestrupgaard tilstår herved at 

have solgt og overdraget til min søn Poul Hansen Poulsen sammesteds den mig ifølge 

skjøde thinglæst 14. maj 1856 tilhørende ejendom Gundestrupgaard kaldet i Aars Sogn 

skyldsat under: 

Matr. n: 4 af Gundestrup for hartkorn 4 Tdr. 7 Skp. 1 Fjdk. 2½ Alb. Glskat 88,36 kr. 

Matr. n: 13a af Sjøstrup for hartkorn 4 Skp. ¼ Alb. 

Matr. n: 1g af do. For hartkorn 2 Fjdk. 2 Alb., Gammelskat 1,72 kr. 

Matr. n: 4e af Gundestrup for hartkorn 1 Fjdk. ¾ Alb.. Gammelskat 0,59 kr. 

Matr. n: 5b af do for hartkorn 3 Fjdk. 1½ Alb. Gammelskat 1,13 kr. 

Matr. n: 5c af Dybvad Mølle, Dal og Dalsgaard, 2 Fjdk.  2¼ Alb. Gammelskat 0,06 kr. 

Matr. n: 2b af do, hartkorn 2 Fjdk. 1½ Alb. Gammelskat 0,43 kr. 

Samt en tredjedel af matr. n: 6e i Sjøstrup af hartkorn i det hele: 2 Skp. 2 Fjdk. ¾ Alb. 

med de på ejendommen værende bygninger med mur  og nagelsfaste gjenstande og at 

den på ejendommen værende besætning derunder 43 fækreaturer, 8 heste, får og svin, 

samt den indavlede sæd og forage, inventarium og avlsredskaber, derunder maskiner, 

samt endelig gjødning og ildebrændsel. Af indboet udtager sælgeren hvad han ønsker 

til brug i sin aftægtsbolig, men resten medfølger i handlen. Endvidere udtager sælgeren 

en enspænder fjedervogn og et sæt seletøj dertil. 

Overdragelsen sker på følgende vilkår: 

1. Ejendommen tiltrædes af kjøberen den 1ste november d.å., men står allerede 

fra dato for hans regning og risiko. 

2. Alle af ejendommen gående skatter og afgifter som forfalder efter 1ste 

november d.å. betales af kjøberen. 

3. Kjøbesummen er bestemt til 40.000 kr., hvoraf 3.000 ere kontant betalt og 

15.000 ere afgjorte derved, at kjøberen har meddelt sælgeren bevis for, at han 

har modtaget dette beløb, som forskud på hans fædrene og mødrene arv, 

hvorfor sælgerens underskrift gjælder som kvittering for at der på 

kjøbesummen er betalt i alt 18.000 kr., medens restkjøbesummen 22.000 kr. 

ere afgjorte derved, at kjøberen for dette beløb har udstedt panteobligation til 

sælgeren. Af de fornævnte 18.000 kr. regnes 14.000 kr., som betaling for det 

medfulgte løsøre. 
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4. Kjøberen forpligter sig til ved særskilt kontrakt at yde sælgeren en nærmere 

bestemt aftægt af kapitalværdi 1705 kr. og bemærkes det, at aftægtskontrakten 

er skrevet på stemplet papir til 1ste kl. takst. 

5. Alle omkostninger ved dette skjøde med stempel, tinglæsning ½% afgivning 

samt ved aftægtskontraktens udredes af sælgeren alene, medens kjøberen 

betaler omkostningerne ved panteobligationen. 

Og da nu kjøberen har afgjort den fastsatte kjøbesum, så tilhører ejendommen herefter 

kjøberen med alle dens rettigheder og forpligtelser. 

Det bemærkes at den 1/6 del bankhæftelse i samtlige solgte ejendomme er indfriet og 

såvel som aktieretten af samme kjøberen uvedkommende og at matr, n: 4a og 5b af 

Gundestrup og matr. n: 13a af Sjøstrup ikke må afhændes til nogen hovedgårds 

komplettering eller til hoveris forrettelse. 

Jeg Poul Hansen Poulsen tiltræder ved min underskrift dette skjøde i alle dets ord og 

punkter. 

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. 

p.t. Nibe den 21. oktober 1893. 

J. C. Poulsen  Poul Hansen Poulsen 

Til vitterlighed: P. Hansen og F. Winding.” 

Da de i nærværende nærværende skjødes post 4 ommeldte aftægtsnydere: Sælgeren 

fhv. gårdejer Jens Christian Poulsen og hustru Maren Poulsen født Bertelsen, 

Gundestrup, som hoshæftede dødsattest udviser, nu er afgået ved døden, begæres den i 

i skjødet ommeldte aftægt til forannævnte aftægtsfolk af kapitalværdi 1705 kr. herved 

aflæst og udslettet af pantebogen. 

Aars, den 28. september 1912. 

For vedkommende: N. Andersen, sagfører.” 

Aars Sogns ministerialbog udviser, at 

”Maren Bertelsen 

Gift med forhenværende gårdmand particulier Jens Christian Poulsen af 

Gundestrupgaard i Aars Sogn og Herred er afgået ved døden sammesteds den 10. april 

1897 i en alder af 64 år og jordfæstet på Aars Sogns kirkegård den 17. april 1897. 

Ligeledes at 

Jens Christian Poulsen 

Particulier i Gundestrupgaard, Aars Sogn og Herred, enkemand efter sammesteds 

afdøde Maren Bertelsen, er afgået ved døden på Gundestrupgaard i Aars Sogn og 

Herred den 11. december 1900 i en alder af 71 år og jordfæstet på Aars Sogns 

kirkegård den 18. december 1900. 

Hvilket herved på embeds vegne bevidnes i overensstemmelse med Aars Sogns 

Ministerialbog. 

Aars og Haubro præsteembede den 28. september 1912. 
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J. Mølgaard, Sognepræst.” 

”Skjøde. 

 Underskrevne gårdejer Jens Christian Poulsen af Gundestrupgaard tilstår herved at 

have solgt og overdraget til min søn Poul Hansen Poulsen den mig ifølge skjøde 

tinglæst19. juni 1856 tilhørende halvpart i Gislum Sogns Kirke med dens Korn- og 

Kvægtiende, tilsammen af gammelt tiendeydende hartkorn 81 Tdr. 5 Skpr. 1 Fjdk. 1 

Alb. og matrikuleret for 22 Tdr. 4 Skpr. 1 Fjdk. hartkorn, dog med undtagelse af 

bemeldte tiende af Christen Sørensens gård i Gislum af hartkorn 4 Tdr., hvilken er ham 

overdraget og tilskjødet. 

Og da nu kjøberen, fornævnte Poul Hansen Poulsen kontant har betalt den fastsatte 

kjøbesum 2.000 kr., så skal den anpart i kirke og tiende tilhøre ham med alle 

rettigheder og byrder. For vanhjemmel indestår jeg efter loven. 

Den indfielige del af bankhæftelsen i bemeldte tiendeanpart er indfriet og såvelsom 

aktieretten af samme kjøberen uvedkommende. Alle af denne tiendepart gående skatter 

og afgifter, samt udgifter på kirkens vedligeholdelse udredes af kjøberen fra 1. 

november d.å. Det bemærkes, at den tidligere ejer har manglet tinglæst adkomst på 

kirke og tiende så anmærkning herom kan undlades. 

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. 

p.t. Nibe, den 21. oktober 1893. 

J. C. Poulsen  Poul Hansen Poulsen 

Til vitterlighed: Larsen og Winding.” 
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På Gundestrupgaard er opbevaret følgende gården omhandlende dokumenter: 

Aalborg Stiftsamt har under 5. ds. kommuniseret mig Indenrigsministeriets skrivelse af 

26. f.m. sålydende: 

”I anledning af det med Hr. Amtmandens erklæring af 21. f.m. hidtil indkomne 

andragende approberes herved i henhold til Frdn. Af 3. december 1819 udstykningen 

af Jens Chr. Poulsens gårds jorder matr. n: 4a Gundestrup Bu og 13a Sjøstrup By, Aars 

Sogn af hartkorn i 3 parceller: 

De 3 parceller = 5 Tdr. 4 Skp. Fjdk. 2½ Alb. Glsk. 89 kr og 53 øre. 

 

Matr. 

nr. 

 Tdr. Skp. Fjdk. Alb. Glsk./kr. 

4a Hovedparcel 4 7 1 2½ 88,36 

13a   4  1½  

14a Bliver at bebygge inden 2 år eller 

at forene med anden eiendom. 

  1 3/4 0,66 

4e Ligeledes   1 3/4 0,59 

Hvilke tjenstlig meldes til behagelig efterretning og videre fornødne bekjendtgjørelse. 

Kortene over samtlige parceller ere blevne attesteret og udsendte til Aalborg Amtstue 

til indløsning af J. Chr. Poulsen med 3 kr. 34 øre. 

Sluttelig tilføjes at den fornævnte gård påhvilende vederlag for Præstekorntiende bliver 

at fordele således. 

: 

Matr. nr. Tdr. Skp. Fjdk.  Tdr. Skp. Fjdk. 

4a, 13a, Rug 

Havre 

1 

1 

2 

3 

2 

2¼ 

Byg 

Byg 
1 

 

2¼ 

1½ 

3½ 

4d, Rug Havre   
¼ 

¼ 

Byg 

Byg 
  ¼ 

4e, Rug 

Havre 
  

¼ 

¼ 

Byg 

Byg 
  ¼ 

Præstekorntienden udgjør i alt: 

Rug: 1 Td. 2 Skp. 2½ Fjdk., Byg: 1 Td. 2 Skp. 5½ Fjdk., Havre: 1 Td. 3 Skp. 2 ¾ Fjdk. 

Hvilket herved kommuniseres sognefogeden til efteretning og videre bekjendtgjørelse 

for vedkommende. 

Herredskontoret i Løgstør, den 8. oktober 1877. 

Erichsen.” 
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Til  

Sognefogeden i Sjøstrup. 

By og Herredskontoret i Løgstør den 10. juli 1905. 

Landbrugsministeriet har under 21. f.m. tilskrevet Aalborg Stiftsamt således: 

”I anledning af det med amtets erklæring af 21. februar d.å. hertil indkomne 

andragende approberer ministeriet herved udstykningen af P. Poulsens jorder. 

Matr. n:1g Sjøstrup By, Aars Sogn, af: 0 Td. 0 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb, Småredsel i byg: ½ 

Fjdk. 

I 2 parceller: 

Matr. n: 1g, 0 Td. 0 Skp. 2 Fjdk. ¼ Alb., Småredsel i byg: ¼ Fjdk. 

Matr. n: 12, 0 Td. 0 Skp. 0 Fjdk. 1¼ Alb., Småredsel i byg 0 Fjdk. 

Kort over matr. n: 12 er blevet attesteret og udsendt til Aalborg Amtstue til indløsning 

af inspektør Nors med 1 krone. 

Sluttelig tilføjes, at de matr. n: 1g påhvilende vederlag for: 

  

 Præstetiende Konge Kvægtiende 

 Rug og havre af hver sort Byg Byg 

 ¾ Fjdk. ½ Fjdk. 1/36 Fjdk. 

Blive at fordele således: 

Matr. n: 1g ½ ½ 1/36 Fjdk. 

Matr. n: 12 ¼ 0 0 

Kirke- og Præste- Kvægtiende til hver tiendeindehaver. 

Således  

Matr. n: 1g 

 1/42 Fjdk.  

Matr. n: 12  1/42 Fjdk.  

Hvilket herved meddeles til behagelig efterretning. 

Hr. Landinspektør Nors.” 
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”Skjøde. 

 Undertegnede snedkermester A. Svenstrup af Aars, som befuldmægtigede for de 

umyndige og selvskiftende arvinger i boet efter Ane Rask af Aars erkjenner at have 

solgt til gårdejer Poul Hansen Poulsen af Gundestrupgaard den ovennævnte bo og 

senere arvinger tilhørende ejendom matr. n: 2an af Dybvad Mølle m.m. i Aars Sogn af 

hartkorn 1 ¾ Alb. og da kjøbesummen er berigtiget, skal ejendommen som kjøberen 

har taget i besiddelse og hvoraf han svarer alle i fremtiden forfaldne skatter og afgifter, 

dog at sælgeren betaler den ejendomsskyld der forfalder indtil omvurdering er sket 

herefter tilhøre kjøberen med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har 

tilhørt Ane Rask. 

 Da ejendommen ikke særskilt er ansat til ejendomsskyld erklærer vi herved på tro og 

love at ejendommens værdi ikke overstiger 150 kr. Retsanmærkning frafaldes. 

 Til bekræftelse vidnefast. 

 p.t. Aars den 27. marts 1913. 

 A. Svenstrup  Poul Hansen 

Til vitterlighed: Søren Pedersen og B. Bertelsen.” 
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Rinds – Nørlyng Herreders Provsti har under 20 ds. Kommuniceret mig en skrivelse 

fra Viborg Stiftsøvrighed af 12 ds. Sålydende: 

Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet har under 3. ds. Tilskrevet os således: 

Efter at ministeriet i anledning af, at ejeren af Testrup Sogns Kirketiende, gårdejer 

Poul Hansen Poulsen, Gundestrupgaard, til hvem ejendomsretten til Testrup Kirke ved 

tiendeafløsningens ikrafttræden fra 1. januar 1908 at regne var overgået i medfør af 

tiendelovens par. 25, 2 stk., har fremsat begæring om afløsning af de ham påhvilende 

forpligtelser over for kirken, har han anmodet Stiftsøvrigheden om at ville indhente 

Præstesognets og Øvrighedens erklæring, har man ved deres skrivelse af 30. august s.å. 

modtaget de begærede erklæringer. 

Ved den 27. november 1905 i henhold til tiendelovens par. 25 afholdte 

kommissionsforretning er der beregnet 8.740 kr. af tienden henlagt til kirken foruden 

dennes indtægt af afløst pligtarbejde, hvilket beløb imidlertid ikke går af kirketiendens 

afløsningssum, der i alt udgør 7.091 kr. – I det ministeriet herefter finder, at 

afholdelsen af en ny kommissionsforretning vil være ufornøden, meddelte man herved 

approbation på, at de gårdejer Poul Hansen Poulsen, Gundestrupgaard, påhvilende 

forpligtelser over for Thestrup Kirke i Rinds Herred afløses i henhold til den i 

tiendelovens par. 25 afholdte kommissionsforretning på vilkår, at hele 

afløsningssummen for kirketienden henlægges til kirkens fremtidige vedligeholdelse 

og drift, foruden 8 kr. 28 øre årligt for afløst pligtarbejde og at kirken afleveres i fuls 

syns forsvarlig vikår navnlig således, at de vedtægter hvorom der er gjort udsættelse 

foreligger aflysningen ved afleveringen, hvilke vilkår gårdejer Poulsen har tiltrådt.- 

Ved at meddele Dem dette til behagelig efterretning og videre bekendtgjørelse, skal 

man tjenstlig anmode Dem om at ville pålægge vedkommende provst at træffe 

foranstaltning til kirkens aflevering til menighedsrådet, således at afleveringen 

foretages ved en extraordinær synsforretning og i overensstemmelse med reglerne i 

ministeriets circulære af 4. april 1908.- 

Med hensyn til spørgsmålet om kirkens kapitals fordeling på de i 

kommissionsforretningen indeholdt 3 konti bifalde ministeriet i overensstemmelse med 

det med Deres skrivelse af 9. juli d.å. modtagne forslag, at hele den fornødne 

nedskrivning finder sted under post 2, således at kapitalens fordeles således: 

Post 1. 4.480 kr. samt vederlaget for pligtarbejde. 

Post 2. 1.611 kr. med oplagte renter af dette beløb. 

Post 3. 1.000 kr. med oplagte renter af dette beløb. 

Angående kirkens fremtidige bestyrelse henvises til lov om menighedsråd af 10. maj 

f.å. par. 31. 

Når kirken er afleveret, forventer man at modtage underretning herom og dermed den 

hoslagte udskrift af kommissionsforretningen, der vedlægges til brug for provsten 

under afleveringsforretningen, tilbage. 

Hvilket tjenstligt meddeles til efterretning og videre fornøden bekjendtgjørelse, samt 

foranstaltning med hensyn til kirkens aflevering til menighedsrådet, således at 

afleveringen sker ved en extraordinær synsforretning. – Når afleveringen har fundet 

sted, vil indberetning derom være at indsende hertil, bilagt med den hosfølgende 
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afskrift om kommissionsforretningen, der udlægges til brug ved 

afleveringsforretningen. 

Yderligere skulle vi anmode Deres højærværdighed om at foranledige udarbejdet og 

hertil indsendt til approbation et regulativ for kirkens bestyrelse affattet efter reglerne i 

ministeriets cirkulære af 4. april 1908 og 28. november s.å. 

Herefter skriver Provstiet yderligere: 

Ved at meddele dette til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse for Hr. 

gårdejer Poul Hansen Poulsen, Gundestrupgaard, skulle jeg tjenstlig anmode Deres 

velværdighed om at rette anmodning til Thestrup Sogns menighedsråd og til 

forannævnte Poul Hansen Poulsen om at være til stede ved en extraordinær 

synsforretning over Thestrup kirke, der vil finde sted onsdag den 10. december kl. 10 i 

Thestrup kirke, ved hvilken lejlighed indbemeldte kirkes aflevering til selveje vil finde 

sted. - 

Hvilket herved meddeles til behagelig efterretning. 

Den 24. november 1913. 

Spleth.” 

”Ved skrivelsen af d.d. til stiftsøvrigheden over Viborg Stift har ministeriet meddelt 

approbation på, at de dem påhvilende forpligtelser overfor Thestrup kirke i Rinds 

Herred afløses i henhold til den i medfør af tiendelovens par. 25 afholdte 

Kommissionsforretning på vilkår at hele afløsningssummen for kirketienden 

henlægges til kirkens fremtidige vedligeholdelse og drift foruden 8 kr. 28 øre for årlig 

afløst pligtarbejde og at kirken afleveres i fuld syns forsvarlig stand, navnlig således, at 

de mangler, hvorom der er gjort udsættelse, foreligge afhjulpne ved afleveringen. 

Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig efterretning, idet henvises til Deres skrivelse af 

14. f.m. samt med tilføjende, at man har anmodet Stiftsøvrigheden om at pålægge 

vedkommende provst at træffe foranstaltning til kirkens aflevering til menighedsrådet, 

således at afleveringen foretages ved en extraordinær synsforretning og i 

overensstemmelse med reglerne i ministeriets circulære af 4. april 1908. 

Af ministeriets forannævnte circulære af 4. april 1908 følger et eksemplar hoslagt. 

P.m.v. 

Navn ulæseligt.” 

Ejer af Thestrup Sogns Kirketiende. 

  



Gundestrupgaards Historie 

 

Side 30 af 36 

Fra Viborg Stiftsøvrighed har jeg modtaget følgende: 

”Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet har under 12. d.m. tilskrevet mig 

således: 

I anledning af, at det af den med Hr. Stiftamtmandens og Deres Højærværdigheds 

påtegnede erklæring af 20. f.m. modtagne indberetning om afleveringen af Thestrup 

kirke fremgår, at de med hensyn til den tidligere skete udsættelse om omsætning af 31 

favne kirkegårdsdige ved afleveringen blev truffet den overenskomst, at 

menighedsrådet skulle overtage afhjælpningen heraf, ”da der i 

kommissionsforretningen under post 2 er henlagt penge hertil”, undlader ministeriet 

ikke at henlede opmærksomheden på, at der kommissionsforretningen var beregnet 

henlagt 3.260 kr. på post 2, men at der på grund af tiendesummens utilstrækkelighed 

kun blev 1.611 kr. + renter disposition på denne konto, således at der ikke blev 

tilstrækkeligt til at dække de beregnede henlæggelser til de foruden kirkegårdsdiget og 

lågerne opførte arbejder. 

Under disse omstændigheder fandt ministeriet, som i øvrigt må finde tiendeejerens 

forpligtelse til at aflevere vedkommende kirke i synsforsvarlig tilstand utvivlsom, 

særlig anledning til på forhånd at få slået fast, at tiendeejeren ikke ved den til kirkens 

behov alt for ringe kapital, kunne slippe for sin forpligtelse til at bekoste den allerede 

udstatte mangel ved diget afhjulpen og man stillede derfor i sin skrivelse til 

tiendeejeren, hvori man udbad sig hans erklæring om kirkens overgang til selveje på de 

ved forretningen fastsatte vilkår, udtrykkelig den betingelse, at kirken skulle afleveres i 

fuld forsvarlig stand, navnlig således, at han måtte afhjælpe de mangler, hvorom der 

var gjort udsættelse. Herpå indgik tiendejeren og vilkår blev i henhold hertil 

udtrykkelig optaget i ministeriets approbationsskrivelse af 3. november f.å. 

Herefter kan ministeriet ikke finde det rigtigt at opgive kravet om, at tiendeejeren i 

overensstemmelse med, hvad han selv udtrykkelig har påtaget sig og hvad der er udtalt 

i approbationsskrivelsen, selv bekoster omsætningen af det omtalte stykke. 

Idet foranstående tjenstlig meddeles, skulle jeg herved anmode Dem om at lade det 

nævnte stykke kirkegårdsdige omsætte inden den fastlagte tid 31. maj 1914. Jeg beder 

Dem i skrivelse hertil provstiet snarest belejligt meddele mig, at De i henhold til 

nævnte skrivelse fra ministeriet påtager Dem afhjælpningen af den nævnte mangel. 

Rinds – Nørlund Herreders Provsti, den 24. januar 1914. 

Fr. Tønnesen,” 
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Hr. Gårdejer 

Poul Hansen Poulsen 

Gundestrupgaard. 

Gundestrup pr. Aars den 30. juli 1932. 

 

”Til Dommerkontoret i Løgstør. 

Den 6. juni 1924 købte undertegnede af daværende husmand i Gundestrup, Christian P. 

Sørensen, lejeretten til den østre halvdel af et moseskifte i Borremose under matr. 

n:11a Sjøstrup. Sælgeren havde det på lejekontrakt på 49 år og med ret til fremleje. 

Købesummen var 200 kr., som blev betalt kontant. Sælgeren forklarede at 

lejekontrakten, som var tinglæst, beroede hos dommefuldmægtig Larsen, Løgstør. Han 

lovede at skaffe mig den, men dette er aldrig sket. 

I den anledning vilde jeg gerne bede det højtærede dommerkontor om, hvis ikke 

lejekontrakten findes på kontoret, da få tilsendt et udskrift af tingbogen af ommeldte 

lejekontrakt. 

Ærbødigst 

Poul Hansen.” 

 

I anledning af foranstående skal jeg oplyse, at der på matr. n: 11a Sjøstrup hæfter en 

lejekontrakt læst 8. december 1915, hvorved Jens Chr. Sørensen bortlejer til Søren 

Chr. Pedersen en parcel af Borremose i 49 år fra 1. maj 1915 at regne. – Denne 

lejekontrakt er for så vidt angår den vestlige del overdraget til Jens Peter Nielsen ved 

lysning den 13. marts 1918, medens der ikke ses at være disponeret over den østlige 

del. – Såfremt udskrift ønskes af fornævnte lejekonrakt, bedes dette meddelt hertil. 

Dommerkontoret i Løgstør, den 11. august 1932. 

Navn ulæseligt.” 
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1934 Olaf Kristian Poulsen 

 Har overtaget Gundestrupgaard efter sin farbroder Poul Hansen Poulsen. 

 Olaf Kristian Poulsen og hustru Anne Kathrine Knudsen oplyser følgende om gården 

Gundestrupgaard (1951): 

 Ejendommens størrelse: 

 116 Tønder land ager. 

 15 Tønder land eng. 

 5 Tønder land plantage. 

 4 Tønder land mose. 

 Hartkorn: 5 Tdr. 2 Skp. 3 Fjdk. 2¼ Alb. 

 Brandforsikringssum:  123.500 kr. 

 Ejendomsskyld:  86.600 kr. 

 Jordværdi:   53.300 kr. 

 Stuehuset er opført i 1863. 

 Laden er opført i 1844. 

 Hestestald er opført i 1845. 

 Staklade er opført i 1899-1900. 

 Kostald er opført i 1910. 
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Folketællinger 

 

FT-1787, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrup Bye, , 42, , A4605  

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 

Hans Mortensen 43  Gift Mand Bonde og Gaardmand 
 

Anna Christensdatter 36  Gift hans Kone 
  

Morten Hansen 11  - deres ægte Søn 
  

Christen Hansen 9  - deres ægte Søn 
  

Poul Hansen 3  - deres ægte Søn 
  

Kirsten Hansdatter 7  - deres ægte Datter 
  

Jens Christensen 25  Ugift Konens Broder holder Skoele 
 

Anna Nielsdatter 35  Ugift Tieneste Pige 
  

Poul Sørensen 19  Ugift Tieneste Karl 
  

 

FT-1801, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrup Bye, , 4de Familie, A4569  

Navn: Alder: Civilstand: 
Stilling i 

husstanden: 
Erhverv: Fødested: 

Hans Mortensen 60  Gift Hosbonde 
Bonde og 

Gaardfæster  

Anna Christensdatter 52  Gift hans kone 
  

Christen Hansen 22  Ugift deres fælles Søn 
  

Poul Hansen 15  - deres fælles Søn 
  

Kirsten Hansdatter 18  Ugift deres fælles datter 
  

Mette Marie 

Hansdatter 
12  - deres fælles datter 

  

Anna Marie 

Hansdatter 
11  - deres fælles datter 

  

Mette Hansdatter 9  - deres fælles datter 
  

Anna Nielsdatter 50  Ugift Inderste Spinder paa Betaling 
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FT-1834, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrupgaard, en gaard, 51, A4568  

Navn: Alder: Civilstand: 
Stilling i 

husstanden: 
Erhverv: Fødested: 

Poul Hansen 49  Gift 
 

gårdbruger lever af 

jordbrug  

Thale Jensdatter 25  Gift 
 

hans kone 
 

Jens Christian 

Poulsen 
5  Ugift 

 
deres Barn 

 

Hans 3  Ugift 
 

deres Barn 
 

Christen Hansen 30  Ugift 
 

avlskarl 
 

Peder Christensen 25  Ugift 
 

tjenestefolk 
 

Jens Nielsen 19  Ugift 
 

tjenestefolk 
 

Mads Sørensen 16  Ugift 
 

tjenestefolk 
 

Karen Mikkelsdatter 30  Ugift 
 

tjenestefolk 
 

Caroline 

Rasmusdatter 
16  Ugift 

 
tjenestefolk 

 

FT-1840, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrupgaard, en gaard, 48, A4544  

Navn: Alder: Civilstand: 
Stilling i 

husstanden: 
Erhverv: Fødested: 

Poul Hansen 55  gift 
 

gaardmand lever af 

agerbrug sognefoged  

Thale Jensdatter 31  gift 
 

hans kone 
 

Niels Christian 

Christensen 
26  ugift 

 
tjenestefolk 

 

Poul Laustsen 22  ugift 
 

tjenestefolk 
 

Hans Christian 

Rasmusen 
19  ugift 

 
tjenestefolk 

 

Bergithe Hansdatter 23  ugift 
 

tjenestefolk 
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FT-1850, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrup, en Gaard, 17, A4555  

Navn: Alder: Civilstand: 
Stilling i 

husstanden: 
Erhverv: Fødested: 

Thale Jensdatter 41  enke 
 

Ejerinde af gården 

husmoder 

Gislum sogn 

Aalborg amt 

Jens Christian 

Poulsen 
21  ugift 

 
dennes søn her i sognet 

Niels Poulsen 23  ugift 
 

tjenestefolk 
Binderup sogn 

Aalborg amt 

Søren Nielsen 15  - 
 

tjenestefolk her i sognet 

Birgitte 

Hansdatter 
34  ugift 

 
tjenestefolk 

Ulstrup sogn 

Aalborg amt 

FT-1880, Aalborg, Aars, Aars, Aars Sogn, Gundestrup By, en Gaard, 1, C3349  

Navn: Alder: Civilstand: 
Stilling i 

husstanden: 
Erhverv: Fødested: 

Jens Christian Poulsen 50  Gift 
Huusfader, 

Gaardeier  
Her i Sognet 

Maren Bertelsen 

Poulsen 
46  Gift Hustru 

 

Kjemtrup Bye 

Grynnerup Sogn 

Poul Hansen Poulsen 17  Ugift deres Barn 
 

Her i Sognet 

Peder Bertelsen 

Poulsen 
15  Ugift deres Barn 

 
Her i Sognet 

Jens Christian Poulsen 4  Ugift deres Barn 
 

Her i Sognet 

Thale Christine 

Poulsen 
22  Ugift deres Barn 

 
Her i Sognet 

Ane Marie Poulsen 19  Ugift deres Barn 
 

Her i Sognet 

Johanne Magrethe 

Poulsen 
12  Ugift deres Barn 

 
Her i Sognet 

Dorthea Kjerstine 

Poulsen 
10  Ugift deres Barn 

 
Her i Sognet 

Marie Christiane 

Poulsen 
8  Ugift deres Barn 

 
Her i Sognet 

Johanne Karoline 

Rasmussen 
17  Ugift Lærerinde 

 
Hjørring 

Anthon Lassen 23  Ugift Tjenestetyende 
 

Sebber Sogn 
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FT-1890, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrup, 9, B7844  

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 

Jens Christjan Povlsen 60  Gift Husfader Gaardejer Aars 

Maren Povelsen 55  Gift Husmoder 
 

Grynnerup 

Johanne Magrethe Povelsen 22  Enke Datter 
 

Aars 

Povl Hansen Povlsen 27  Ugift Søn 
 

Aars 

Dorthea Kirstine Povlsen 20  Ugift Datter 
 

Aars 

Jens Christjan Povlsen 14  Ugift Søn 
 

Aars 

Jensine Nielsen 29  Ugift Tjenestetyende Tjenestepige Skivum 

Niels Sørensen 17  Ugift Tjenestetyende Tjenestekarl Aars 

Christen Gregersen 14  Ugift Tjenestetyende Tjenestedreng Skivum 

FT-1916, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrup, Aars sogn, Aalborg amt, 9, C0674  

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 

Poul Poulsen 26/5 1862  Gift husfader landmand 
 

Maren Kristensen 26/2 1865  Gift husmoder 
  

Maren Katrine Kristensen 3/4 1897  Ugift pige 
  

Karen Kirstine Jensen 26/1 1894  Ugift pige 
  

Sigvald Andersen Kristensen 26/9 1897  Ugift tjenestetyende 
  

Ole Kristian Jakobsen 24/2 1893  Ugift tjenestetyende 
  

Lars Peter Nielsen 18/1 1900  Ugift tjenestetyende 
  

Gother Ejner Marius Nielsen 5/5 1902  Ugift tjenestetyende 
  

Aksel Verner Madsen 15/3 1900  Ugift tjenestetyende 
  

Anton Sørrensen 5/12 1885  Gift husfader Husmand 
 

Petrea Sørrensen 11/1 1890  Gift husmoder 
  

Rigmor Sørrensen 7/1 1911  Ugift barn 
  

Dreng 1/1 1916  Ugift barn 
  

 


