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Leo Yding Sørensen, som er født på Vråvej 7, har skrevet en fyldig artikel om ”Poulsminde”,
Vråvej 18 fra 1737 til i dag.
Poulsminde, matr. nr. 1a, Vråvej 18 , Pederstrup sogn.
1. Niels Jensen.
Den først kendte fæster af denne matrikel var Niels Jensen, som var fæster under Tårupgård. Det er
en hovedgård beliggende ud til Hjarbæk fjord i Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt, og den har
været kendt siden 1408. Alle 6 gårde i Vrå var før ophævelsen af stavnsbåndet ejet af Tårupgård.
Niels Jensen var fæster på matr. nr. 1a, Vrå by fra 1737 til 1761. Han er formentlig født ca. 1720
helt tilbage i kong Frederik den 4’s tid, og han døde i 1761. Ved hans død var der følgende 6 børn,
hvoraf de 3 ældste var bortgiftet:
Anne Nielsdatter, født ca. 1738.
Birgithe Nielsdatter, født ca. 1740.
Karen Nielsdatter, født ca. 1746.
Mads Nielsen, født ca. 1749.
Peder Nielsen, født ca. 1752.
Maren Nielsdatter, født ca. 1757.
Anne Nielsdatter blev gift med Anders Nielsen i Vammen. Birgithe Nielsdatter blev gift med Niels
Laursen Thorsager i Vejrum og Karen Nielsdatter blev gift med Søren Olesen fra matr. nr. 4, Vrå by
(Den senere Grydshøjgård, matr. nr. 4a, Vrå by, Pederstrup sogn, Sødalvej nr. 9, der blev flyttet ud
fra Vrå by.)
Niels Jensens hustrus navn kendes ikke, men hun har formentlig videreført fæstet indtil sønnen
Mads blev myndig i 1772.
2. Niels Jensens efterlevende hustru 1761 – 1772.
3. Mads Nielsen
Født: ca. 1749
Død: 8.1.1788(begravelsesdato)

Gift 1774

Maren Sørensdatter
Født ca. 1747
Død: 7.10.1810(begravelsesdato)

De fik børnene:
1776: Søren Madsen.
1777: Niels Madsen.
1779: Christen Madsen.
1781: Maren Madsdatter.
1784: Kirsten Madsdatter.
(Ovennævnte Søren Madsen var den første ejer af matr. nr. 4a, Vrå by efter Taarupgårds salg af
fæstegodset i 1826. Ingen af de øvrige 4 børn fik en fremtid på Poulsminde).
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Den næste fæster af matr. nr. 1a, Vrå by, blev ovennævnte Mads Nielsen, som overtog fæstet i
1772. Han blev gift med Maren Sørensdatter omkring 1774, men han døde tidligt som fyrreårig og
blev begravet den 8. januar 1788.
Efter dette dødsfald sad enken Maren Sørensdatter tilbage med fæstet indtil hun den 8.8.1788 som
41-årig blev gift med den 26 - årige Jens Hansen, som kunne overtage fæstet. Hans oprindelse
kendes ikke.
4. Maren Sørensdatter januar 1788 – august 1788.
5. Jens Hansen
Født: ca. 1762
Død: 22.6.1826

8.8.1788
Pederstrup kirke ?

Maren Sørensdatter
Født: ca. 1747
Død: 7.10. 1810 (Begravelsesdato

Der kom ingen børn i dette ægteskab. Men Jens Hansen var fæster fra 1788 til sin død den
22.6.1826.
Han blev så den sidste fæster på matr. 1a, Vrå By. For den 1.11.1826 rejste husmand og skovfoged
Poul Sørensen fra Rødding til Vrå, hvor han købte matr. 1a, Vrå by, fri fra Tårupgård, der på dette
tidspunkt ejedes af en Lorens Frederik Bahnson, og husmanden Poul Sørensen blev så den første
selvejer på den nævnte matrikel. Prisen for gården var 400 rigsbankdaler.
6. Poul Sørensen
Født ca. 1783 som søn af gårdmand
Søren Chresten Vestergaard, Ingstrup
Død: 2.8.1866

27.4.1821
Rødding

Karen Jensdatter
Født: august 1799
Død: 25.5.1846
Hun var datter af Jens
Andersen Furbo og Johanne
Andersdatter i Rødding.
Jens Andersen Furbo kom på
aftægt hos Poul Sørensen og
Karen Jensdatter og døde
den 13.2.1848.

De fik 8 levende børn og min. 1 dødfødt. 3 af børnene døde som ganske små.
9.9.1822: Søren Poulsen, død: 20.9.1822
26.10.1823: Søren Poulsen
26.12.1825: Jens Poulsen
16.10.1827: Anders Poulsen, død:6.9.1829
28.7.1829: Johanne Marie Poulsdatter.
Blev kaldt Hanne.
16.3.1833: Ane Poulsdatter
5.11.1834: Inger Johanne Poulsdatter
7.5.1838: Anders Poulsen, død 29.11.1838
6.4.1837: Dødfødt pige
Kirkebogen oplyser, at Karen Jensdatter
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tidligere havde født dødfødte børn.
I 1805 var Poul Sørensen soldat. Det var dengang, at kun unge mænd fra landet blev indkaldt til
militærtjeneste. Baggrunden for dette var en forestilling om, at kun unge fra landet var fysisk stærke
nok til at magte en militærtjeneste. Fra 1848 blev også unge fra købstæderne indkaldt til
militærtjeneste. Kvinder i Danmark er fortsat undtaget fra værnepligten.
Ved sessionen blev Poul Sørensens højde målt til hvad der svarer til ca. 182 cm. Gennemsnits
højden i 1802 var under 165 cm, så Poul Sørensen fyldte pænt i landskabet.
Sønnen Jens Poulsens højde blev på sessionen målt til højde på 175, 5 cm. Men han havde også en
sidekrumning af rygraden og fremstående skulderblad. Så det er lidt tvivlsomt, om han har været
soldat.
Matr. nr.1a, Vrå by, har på et tidspunkt fået navnet ,,Poulsminde”, og det er formentlig ovennævnte
Poul Sørensen, der har lagt navn til dette.
I den oprindelige matrikel fra 1688 var ejendommen skattemæssigt vurderet til 2 tønder, 3 skæpper,
3 fjerdingkar og 4 album.
I den nye matrikel fra 1844 var vurderingen 2 tønder, 2 skæpper, 2 fjerdingkar og 4 album.
Disse matrikler var grundlaget for bøndernes skat til Staten. Den bestod i slutningen af 1800-tallet
af følgende elementer:
-

Gammelskatten, der opkrævedes efter 1688 matriklen,
Landsskatten og ligningsskatten, der opkrævedes efter 1844 matriklen, og
Skovskylden, der opkrævedes efter 1688 matriklen.

Før 1903 betaltes ikke indkomstskat. Statens skatteindtægter før 1903 bestod af jordskatter og
formueskatter.
Med skøde tinglyst den 6.2.1849 blev Poulsminde, matr. nr. 1a og 8 Vrå by, Pederstrup og 19a,
Pederstrup by, overtaget af sønnen Jens Poulsen for 600 rigsdaler..
7. Jens Poulsen
Født: 26.12.1825
Død: 25.12.1891

9.6.1849
Roum kirke

De fik børnene:
13.4.1850: Karen Jensen, død 10.2.1854
17.10.1853: Kjersten Jensen, død 10.2.1854
Begge døde af strubehoste eller halsbet.
23.6.1856: Poul Jensen, død 22.1.1859

Hanne Jensdatter
Født: 23.3.1818
Død: 28.2.1863
Datter af gårdmand Jens
Pedersen, Skamris, Roum sogn
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25.5.1859: Poul Jensen
24.2.1863: Johan Jensen, død 20.6.1864
Af ægteparrets 5 børn døde de 4 inden de blev 4 år.
Ovenstående omhandler Jens Poulsens første ægteskab med Hanne Jensdatter, der døde den
28.2.1863. Hun døde 4 dage efter, at den sidstfødte, Johan Jensen, blev født. Men Jens Poulsen blev
gift igen allerede den 14. juli 1863. Denne gang i Vammen Kirke med Lise Jensen fra Haugård i
Vammen. Lise Jensen blev født den 28.2.1839. Hun var datter af Jens Kristian Olesen og Ane
Larsdatter, Vammen.
I dette ægteskab fik de børnene:
31.5.1864:Hanne Jensen
Hun blev den 7.6.1895 gift med Jørgen
Christian Jørgensen (Pøtgaard), Vammen.
Hun døde den 29.6.1951.
2.12.1867: Kjeld Jensen
Han blev den 4.11.1911 gift med
Ane Marie Andersen Nyrup.
31.12.1874: Søren Jensen.
Han blev den 16.8.1903 gift med
Marie Christensdatter Mark. De boede
i Vejrum. Han døde den 15.12.1949.
Jens Poulsen var fra 1861 medlem af sogneforstanderskabet for Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne. Det var en foranstaltning, der blev etableret i 1840erne, og baggrunden for dette var ligesom ved etableringen af de 4 rådgivende stænderforsamlinger, der blev etableret i 1834 med
placering i Roskilde – Viborg – Slesvig og Holsten - et led i et generelt forsøg på at komme
datidens demokratiske/revolutionære strømninger i Europa i forkøbet. Man etablerede forsamlinger,
der ikke havde større indflydelse eller magt, men medlemmerne kunne gennem drøftelser med
hinanden komme af med de værste frustrationer over enevældens besværligheder, fejl og mangler,
og de kunne lave indstillinger til myndighederne.
Sogneforstanderskaberne blev i 1868 afløst af de mere indflydelsesrige sogneråd, og Jens Poulsen
blev i 1969 valgt til sognerådet for Rødding, Løvel og Pederstrup kommune.
Udstykninger
Jens Poulsen foretog 2 udstykninger fra matr. nr. 1a, Vrå by. Den første udstykning blev tinglyst
den 24.5.1859, og det var den første udstykning overhovedet fra de 4 gårde i Vrå by. Den omfattede
en parcel på 11,2948 ha fordelt på 3 arealer. Det ene areal lå vest for den nuværende Vråvej og
grænsede op til denne nord for Sødal skov. Det andet areal lå nord for de nuværende bygninger på
Sødalvej 17, og det tredje areal lå syd for de nævnte bygninger i et langt smalt stykke.
Hartkornsangivelsen for parcellen var 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 ½ album. Salgssummen var
300 rigsdaler. Parcellen henlå sandsynligvis som hede. Ejendommen med adressen Sødalvej 17 var
i perioden 1927-1977 ejet af Adolf og Othilie Christensen.
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Eftersom det var den første udstykning fra matr. nr. 1a fik parcellen matr. nr. 1b, Vrå by. Køberen
af parcellen var indsidderparret Niels Christian Christensen og Karen Eriksen fra Åstrup.
Den næste parcel, der blev udstykket fra matr. nr. 1a, Vrå by, var på 15,6050 ha og den ligger i det
sydøstlige hjørne af hovedparcellen nord for Sødal skov. Udstykningen, der fik matr. nr. 1c, Vrå by,
blev tinglyst den 5.3.1889, og den skete som led i et generationsskifte på matr. nr. 1a, hvor Jens
Poulsens søn af første ægteskab, Poul Jensen, født 25.5.1859, overtog matr. nr. 1a med undtagelse
af ovennævnte 15,6050 ha, der skulle være arealet til en ny ejendom beboet af Jens Poulsen og hans
hustru efter 1863, Lise Jensen, samt deres 3 børn, Hanne, Kjeld og Søren. Ejendommen fik adressen
Vråvej 14.
Denne sidste udstykning skal betragtes som en aftægtshjælp, og derfor blev der ikke i forbindelse
med Jens Poulsens salg af matr. 1a, Vrå by, Pederstrup, til Poul Jensen i 1989 lavet en
aftægtskontrakt.
Med skødet blev der samtidig tinglyst vejret for matr. 1c, Vrå by, til 2 veje op til Vråvej over matr.
1a og matr. 2a, Vrå by. Den ene vej går fra ejendommen og op til Vråvej i bunden af Søndal. Den
anden vej løber på matr. nr. 1f, Vrå by, langs med Sødal skov og op til Vråvej ca. 300 m nord for
Sødal skov.
Jens Poulsen døde den 25.12.1891. Ejendommen blev ført videre af Lise Jensen med hjælp af
sønnerne. Lise Jensen døde den 11.8.1913 hos sønnen Søren, der da boede i Vejrum. Den anden
søn, Kjeld, overtog ejendommen, men han solgte den videre til tredjemand i 1914.
I 1889 blev Poulsminde, matr. nr. 1a og 8, Vrå by samt matr. nr. 19a, Pederstrup, solgt til sønnen
Poul Jensen. Skattemæssigt var ejendommen vurderet til 1 tønde, 5 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 ¾
album. Prisen var 6.000 kr..
8. Poul Jensen
Født: 23.6.1856
Død: 4.3.1926

20.11.1888
Løvel kirke

Mette Marie Thomsen
Født: 24.5.1863
Død: 9.12.1931
Forældrene var Peder Thomsen
Møller og Johanne Jensen,
gårdfolk i Løvel.

Ved brylluppet var fædrene forlovere. Ved Jens Poulsens navn står der m.f.p., hvilket betyder ,,Med
ført pen”. Det lyder helt usandsynligt, at Jens Poulsen ikke selv kunne skrive sit navn. Der havde
været skole i Pederstrup siden 1809, og Jens Poulsen havde været medlem af både
sogneforstanderskabet og senere sognerådet. Så han må have været en af de bedst læsende og
skrivende i Pederstrup sogn i 1888.
Ovennævnte bryllup var et dobbeltbryllup idet Mette Maries lillesøster, Bodil Marie Kirsten
Thomsen blev gift i Løvel kirke samme dag.
Poul Jensen og Mette Marie Thomsen fik følgende 9 børn, der alle nåede voksenalderen:
6.9.1889: Jens Poul Jensen, død: 6.7.1919.
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17.10.1890: Hanne Jensen,
gift 25.11.1915 med cementstøber
Jens Jensen, Spentrup,
død 1939 på Sct. Josefs hospital, Randers.
1.9.1892: Johanne Kirstine Jensen,
gift med Christian Hansen, Hammel Mose.
30.5.1894: Elise Frederikke Jensen,
gift 29.5.1914 med husmand
Jens Kristian Jensen, Haderup.
7.4.1896: Karen Marie Jensen, husholderske
hos J.M.Jensen, Kjellerup vægt- og
maskinfabrik. Død den 9.12.1967 på
Kjellerup sygehus og begravet på
Hørup Kirkegård.
23.3.1898: Marie Frederikke Jensen.
6.4.1900: Petrine Jensen,
husholder på Fyn i mange år.
Flyttede til Århus til Ane Marie.
Død 1995, begravet i Pederstrup.
9.7.1902: Poul Martin Møller Jensen.
Han forblev ugift og arbejdede på større
gårde, bl.a. Vingegård. Som pensionist
boede han i Rødding. Han døde dem 27.5.
1984 og er begravet på Pederstrup kirkegård.
24.3.1906: Ane Marie Jensen, død 1991,
husholder i Århus,
begravet Pederstrup kirkegård.
Gårdens bygninger og ændringer af disse.
I brandforsikringspolicer fra 1859 og 1870 angives det, at gårdens bygninger var opført i
bindingsværk, og de har uden tvivl været tækket med strå. Det var en firelænget gård med stuehuset
mod nord, staldlænger mod vest og øst og lade mod syd. Stalden mod øst blev muligvis ændret i
1870 til kampesten med stråtag.
Men i 1894 besluttede Poul Jensen at bygge et nyt stuehus syd for det øvrige bygningskompleks.
Huset blev bygget af rødt tegl og var formentlig med stråtag. Fra stuehusets oprindelige plads var
der kun 28-29 m over til naboejendommen, hvor Niels Nielsen Kallestrup og hans kone Birthe
Nielsen boede, og det er ikke utænkeligt, at Poul Jensen og Mette Marie fandt, at det var for tæt på.
Det nye stuehus blev udbygget i 1924, og det skete med henblik på at få plads til en
aftægtslejlighed.
Med en tinglysning den 18.2.1919 foretog Poul Jensen og naboen Niels Christian Nielsen
Kallestrup en byttehandel med 2 mindre ubebyggede jordstykker. Poul Jensen solgte matr. nr. 1e,
Vrå by, Pederstrup sogn, til Niels Christian Nielsen Kallestrup. Dette matrikelnummer var skyldsat
til 3 fjerdingkar og ¼ album. Arealets beliggenhed og størrelse kendes ikke. Niels Christian Nielsen
Kallestrup solgte samtidig matr. nr. 2e, Vrå by, Pederstrup sogn til Poul Jensen. Dette
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matrikelnummer var skyldsat til 1 fjerdingkar og 2 ¾ album. Dette areals beliggenhed og størrelse
kendes heller ikke.
Den 23. november 1923 var der bryllup i Vrå. Poul Jensens og Mette Maries 25-årige datter, Marie
Frederikke Jensen, blev gift med den 23-årige bestyrer Axel Vilhelm Alfred Gaardsted fra Kolind
på Djursland.
9. Axel Vilhelm Alfred Gaardsted
23.11.1923
Født. 5.12.1900
Pederstrup kirke
Død: 16.6.1985
Forældrene var boelsmand Hans
Peter Gaardsted og Rasmine Kristine
Andersen, Kolind mark og sogn.

Marie Frederikke Jensen
Født: 23.3.1898
Død: 7.3.1974

Samtidig med dette bryllup forberedte man sig på, at Axel Gaardsted og Frederikke skulle overtage
Poulsminde. Det skete den 1.1.1924 jf. skødet, der blev tinglyst den 16.1.1924. Prisen inklusive
aftægtsforpligtelserne var i alt 25.500 kr..
Samtidig med skødet blev der tinglyst en aftægtskontrakt af følgende indhold:
,,Idet jeg underskrevne Poul Jensen ved skøde af dags dato har overdraget til min medunderskrevne
svigersøn Axel Gaardsted den mig tilhørende ejendom, matr. nr. 1a, Vrå by, Pederstrup sogn, har
jeg som en del af vederlaget forbeholdt mig og min hustru, Mette Marie, født Møller, følgende
aftægt og underhold af det solgte.
1. Gårdens ejer er pligtig til som bolig for os og til vor udelukkende afbenyttelse at lade opføre
til stuehusets vestre ende en tilbygning, der skal have et fladerum på 100 kvadratalen (ca. 40
m2) og indrettes i 2 værelser med en kakkelovn i hver, entre, køkken med komfur og kælder
og i øvrigt indrettes efter sælgerens ønske og vedligeholdelse udvendig og indvendig af
aftægtsyderen. Indtil aftægtsboligen er færdig har vi ret til afbenyttelse af samtlige gårdens
værelser, som vi nu bebo. Ved indflytningen i aftægtsboligen har vi ret til at medtage af
indboet, hvad vi måtte ønske.
2. Vi har ret til benyttelse af haveanlægget vest for gården og ret til at lade opføre et hønsehus i
det nævnte anlæg eller i forbindelse med samme eller andet sted, hvor jeg og gårdens ejer
kan blive enige om. Den fornødne gødning til dette haveanlæg skal afgives af gårdens ejer.
3. Til og fra aftægtsboligen forholder vi os og besøgene fri færdsel overalt på gårdens grund og
utilsåede jorder, hvorhos vi har ret til medafbenyttelse af gårdens brønd og udenoms
bekvemmeligheder.
4. Gårdens ejer skal levere os i gode og sunde varer og stedse forud følgende
naturalpræstationer: 2 l nymalket mælk og 2 l skummetmælk daglig, 1 kg margarine
ugentlig, 5 kg rugbrød ugentlig, 1 lam på mindst 40 kg levende vægt årlig at levere hvert
efterår inden 1. november, 40 kg saltet og tørret flæsk at levere inden jul, kartofler til vort
forbrug og at levere efter ønske, 450 kg flormel, der ligeledes leveres efter vort ønske, 4 kg
uld årlig at levere med halvdelen i maj og halvdelen i november, 3 tdr. havre at levere med
halvdelen den 1. januar og den anden halvdel i oktober samt endelig 12.000 stk. gode og
tørre tørv og 3 rummeter brænde frit hjemkørt i et skur, som jeg har ret til at lade opføre på
grådens grund i nærheden af aftægtsboligen.

8

5. Gårdens ejer betaler derhos årlig 200 kr. med ¼ i hver af årets kvartaler, første gang i januar
1924.
6. I sygdomstilfælde og svaghedstilfælde er gårdens ejer pligtig til at vaske for os samt yde os
al fornøden pleje og hjælp ligesom han skal besørge læge og medicin hentet og betale
halvdelen af udgifterne herved.
7. Gårdens ejer skal afgive fri befordring til og fra kirke samt i øvrigt hvorhen og når vi måtte
ønske det indenfor en afstand af 2 mil fra hjemmet.
8. Vi har ret til når som helst at fraflytte aftægtsboligen og tage bopæl andet sted, men
bortfalder i så fald vor ret til tørv, brød, margarine, mælk og forpligtelser efter pkt. 6. I
stedet for disse præstationer og forpligtelser skal gårdens ejer årlig betale os 300 kr. med ¼
del den første dag i hvert kvartal.
9. Når den ene af os afgår ved døden nedsættes samtlige naturalydelser med undtagelse af
ildebrændsel med 1/3, medens den kontante betaling forbliver uforandret. Såfremt
ejendommen sælges er den længstlevende dog berettiget til fra ejerskiftets dato at forlange
den fulde oprindelige stipulerede aftægt.
10. Ved dødelig afgang skal gårdens ejer bekoste vor hæderlige begravelse efter egnens skik og
brug og herfor som vederlag erholde efterladenskaber af møbler med undtagelse af 1 chatol,
der skal udleveres vor søn Martin Jensen.
11. Gårdens ejere er pligtige at besørge og bekoste vore 4 døtre Kirstine, Karen Marie, Petrine
og Ane Marie Jensens bryllupper, eller i stedet for, om disse måtte ønske det, betale 200 kr.
til hver. I den ordinære termin, der indtræder efter aftægtsfolkenes død, er gårdens ejer
pligtig at betale 200 kr. til hver af vore sønner og vore 4 forannævnte døtre. (Der var kun én
søn)
Medundertegnede Axel Gaardsted erkender herved at have indgået denne kontrakt, som jeg
forpligter mig og efterfølgende ejere til at opfylde og meddeler jeg som sikkerhed herfor panteret
efter 15.500 kr. til Kreditforeningen i Viborg og 4.000 kr. i private midler i den mig ifølge skøde af
dags dato tilhørende ejendom, der er skyldsat under matr. nr. 1a m.fl. med bygninger med tilbehør,
besætning og inventarium, avl, afgrøde og gødning, alle avlsredskaber, maskiner og vogne og i det
pantsattes assurancesummer. Det bemærkes, at den betingede aftægt ansættes til kapitalværdi 7.500
kr., hvortil kommer forpligtelserne efter pkt. 10 og 11, der ansættes til 2000 kr.. Retsanmærkning
om servitutter og byrder frafaldes.
Vrå den 9. januar 1924.
Som aftægtsyder: Axel Gaardsted. Som aftægtsnyder: Poul Jensen. Mette Marie Jensen.
Til vitterlighed: Niels Nielsen Kallestrup. Ejnar Kallestrup.
Ejendomshandelen omfattede følgende matrikler:
1a, Vrå by, 1 tønde, 2skæpper, 2 fjerdingkar og 2½ album
8 Vrå by, 0 tønder, 0 skæpper, 1 fjerdingkar og 0 album
19a Pederstrup, 0 tønder, 0 skæpper, 2 fjerdinkar og 1 ¾ album
2e, Vrå by, 0 tønder, 0 skæpper og 2 ¾ album
18b, Pederstrup, 0 tønder, 0 skæpper, 1 fjerdingkar og 1 ¾ album
Axel Gårdsted og Frederikke fik følgende 6 børn:
1.7.1927: Poul Jensen Gaardsted.
Han blev som seminarielev gift den 24.7.1954 i
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Flade kirke med lærerindevikar Esther Marie
Thomsen, født den 6.2.1929. De fik børnene
Hanne Gaardsted den 15.4.1955
Anne Marie Gaardsted den 20.12.1957
Jens Ole Gaardsted den 8.5.1962
Esther Marie Thomsen døde den 14.12.2000.
6.12.1930: Peter Johannes Gaardsted.
6.1.1932: Meta Marie Gaardsted.
Hun blev gift den 4,12,1971 med
Jakob Olesen, født den 13.5.1936
19.3.1934: Else Kristine Gaardsted.
Hun blev gift den 6.6.1960 med fraskilte
Ivar Bertil Svensson, født den 27.10.1914
som søn af Martin og Nanny Svensson,
Malmø. De er senere blevet skilt.
De fik børnene:
Maibrit Svensson den 8.9.1962
Ingvar Svensson den 24.3.1967
Karina Svensson den 13.8.1970
21.11.1937: Inger Elisabeth Gaardsted.
Hun blev den 21.5.1960 gift med Egon Villy
Christiansen, født den 22.5.1932 som søn
af bmd. Christian Christiansen og Mette
Thomasen, Ll. Thorup. De fik børnene:
Christian den 31.10.1964
Peter den 8.5.1966
Marianne den 14.7.1967
Birgit den 18.9.1970
Axel den 3.9.1974
Han har børnene Karl Emil og Juliane.
10.7.1939: Jens Erik Gaardsted.
Han blev gift med Lilli Mølgaard
Laustsen i Jebjerg kirke i august 1965
født den 29.1.1942 som datter af gartner
Ejler Marius Mølgaard Laustsen og
Emma Nielsine Mølgaard. De fik børnene:
Mette den 1.3.1967
Frederikke den 28.10.1969
Martin den 8.6.1972.
Jens Erik Gaardsted døde den 28.9.2003,
og er begravet på Struer krkegård.
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Det aktive kristenliv i Vrå.
Den danske befolkning kan religionsmæssigt opdeles i de 4 grupper: 1) De aktive kristne, 2) de
passive kristne, 3) de ikke troende og 4) andre trosretninger. De passive kristne er langt den største
gruppe.
At være aktiv kristen betyder, at man lever med Vorherre hele tiden. Man beder morgenbøn, laver
måske morgenandagt med familien med salmesang, læsning i biblen, beder fadervor og andre
bønner. Man beder bordbøn og afslutter også dagen med bøn. Ud over dette deltager man aktivt i
sognets kirkelige liv med kirkelige mødearrangementer og med kirkegang helst hver gang, der er
gudstjeneste i sognets kirke, og man påtager sig gerne opgaver i det kirkelige liv.
Med Axel Gaardsteds ankomst til Vrå fik det kirkelige liv i sognet tilført endnu en aktiv kristen.
Hans største indsats var uden tvivl søndagsskolen. Den første søndagsskole i pastoratet blev startet i
1889 hos Hanne Kallestrup (ungpigenavn: Johanne Jørgensen) på Nedergård, Vråvej 9. Hun
samlede børn fra Vrå og Pederstrup i sit hjem på gården formentlig ca. hver anden søndag
formiddag, hvor der blev læst op af biblen, forklaret hvad teksterne betød, sunget salmer og bedt
fadervor. Altså en slags minigudstjeneste for børn. Da hun flyttede til aftægtslejligheden på
Nedergård, flyttede søndagsskolen med. Efter Axel Gaardsteds ankomst til Vrå hjalp han til ved
Hanne Kallestrups søndagsskole.
Efter Hanne Kallestrups død i 1938 overtog Axel Gaardsted og Frederikke søndagsskolen, og de
fortsatte med den i deres hjem indtil 1971, hvor de flyttede til Rødding. Der var således
søndagsskole i Vrå i 82 år. Aksel Gaardsted var også engageret i ledelsen af søndagsskolen i Løvel i
1940erne.
I 1930erne blev der startet en sommer-søndagsskole hver sommer i Sødal skov. Vi er fortsat nogle
få, der kan huske disse søndage, men om føje tid glider det som så meget andet over i glemselen.
Ud over salmesang, oplæsning af bibelen, bøn og sanglege, som Axel Gaardsted stod for, kom
bageren fra Rødding med kager, sodavand og is. Der var sikkert mellem børnene nogle, der syntes,
at det var det vigtigste ved arrangementet. Fra 1947 til 1959 var skoven lukket for tilgang, og disse
sommer-søndagsskoler blev så holdt i præstegårdshaven i Rødding.
Også på anden måde var Axel Gaardsted med i ungdomslivet i sognene, idet Rødding Kristelige
Ungdomsforening, der blev etableret af Risgaard Mortensen i Pederstrup i 1946 med tilknytning til
Indre Mission, startede i 1949 en håndboldafdeling, der begyndte at spille på Axel Gaardsteds
græsmarker ovenfor Søndal. Axel Gaardsted stillede også en skovl til rådighed, så de unge
mennesker kunne få eventuelle kokager fjernet inden de begyndte at spille. Efter et par år flyttedes
håndboldspillet ned på nye baner mellem lyngbakkerne langs med vejen ned til Vråvej nr. 14. Hver
aften, der blev spillet håndbold, blev afsluttet med andagt og salmesang.
Axel Gaardsted var en venlig og positiv mand med et godt humør. Han kunne tale med alle, og hans
virke var en stor gevinst for det kristne liv i pastoratet gennem et halvt århundrede.
Det er sandsynligt, at nogle af generationerne forud for Axel Gaardsted og Frederikke også må
betegnes som aktive kristne, men det har ikke været muligt at få det bekræftet. Det skal dog
bemærkes, at i aftægtskontraktens pkt. 7 forpligtede Poul Jensen aftægtsyderen til at transportere
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aftægtsfolkene til og fra kirke. Det er ikke set i andre aftægtskontrakter, jeg kender til og kan derfor
tolkes som et særligt ønske eller behov hos Poul Jensen og hustru for at stå det kirkelige liv nær.
Driften af Poulsminde.
Axel Gaardsted fortsatte dette program med udskiftning af bygninger, som hans svigerfar Poul
Jensen startede i 1894 med opførelsen af et nyt stuehus. Der blev i 1930 mod øst opført en ny
kostald med plads til 20-25 køer samt nogle få stier til fedesvin. I 1946 blev der opført en ny lade
mod nord. Det var relativt store investeringer i en periode, hvor indtjeningen i landbruget historisk
set ikke var særlig god, og det betød en stram økonomi for familien Gaardsted i Vrå i lange tider
fremover.
I 1947 solgte Axel Gaardsted matr. nr. 8b og matr. nr. 1f til Alfred Sørensen, tidligere Vrå Savværk.
Matr. nr. 8b var skattemæssigt vurderet til 1 ¼ album og matr. nr. 1f var vurderet til 0 ½ album. En
stor del af matr. nr. 1f var lyngbakker og plantage. Tilsammen var der 4,9878 ha på de to matrikler.
Arealet blev overtaget den 13.12.1947. Prisen var 6.000 kr., og handelen blev tinglyst den
6.10.1948.
Langs med skellet til Sødal skov går der på matr. nr. 1f en vej. Både Vråvej 14 og Sødal skov har
vejret på denne – dog under forudsætning af, at skoven vedligeholder vejen.
Med skøde tinglyst den 26.9.1969 overtog sønnen Peter Johannes Gaardsted Poulsminde den
1.7.1969. Prisen var 245.000 kr.. Axel Gaardsted og Frederikke forberedte sig derefter på at flytte
til Rødding, hvor de købte hus på Ingstrupvej 20.
10. Peter Johannes Gaardsted
Født: 6.12.1930
Død: 23.1. 2017
Peter Gaardsted byggede et nyt maskinhus i 1985, men ellers blev der ikke hans tid ændret
nævneværdigt på bygningsmassen. Gården blev drevet med mælkeproduktion frem til 1990erne.
Pr. 31.12.1997 solgte Peter Gaardsted et areal på 14,6500 ha af matr. nr. 1a til overførsel til matr.
nr. 3a, Vrå by, ved I/S Nedergård ved Anne Berg Olsen og Erik Overgaard, Vråvej 9, Vrå.
Salgssummen var 560.000 kr..
Det er arealet, der ligger vest for Vråvej mellem Bernt Olesens og Holger Krogh Nielsens jorder.
Handelen blev endelig tinglyst den 13.10.1998.
Efter dette salg er der ifølge matrikelinfo følgende arealer tilbage tilhørende Poulsminde:
7.3890 m2
heraf vej 2222 m2
1g, Vrå by, Pederstrup sogn
5.3526 m2
1h, Vrå by, Pederstrup sogn
1.5100 m2
19a, Pederstrup by, Pederstrup sogn
1.3721 m2
1a, Vrå by , Pederstrup sogn
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I alt

15.6237 m2

11. Aksel Gaardsted Christiansen
Født: 3.9.1974
Forældrene er hmd. Egon Villy Christiansen og
Inger Christiansen, født Gaardsted, Lille Thorup.
Nu Møldrup.
Aksel Gaardsted Christiansen er uddannet Falk mand og arbejdede som sådan i adskillige år. Han
overtog Poulsminde med skøde tinglyst den 1.3.2000. Han driver gården som et planteavlsbrug
samtidig med, at han er uddannelseschef ved Erhvervsskolerne i Års..
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