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Leo Yding Sørensen, som er født på Vråvej 7, har skrevet en fyldig artikel om 

”Søndalsgaard” Vråvej 20. Han tager udgangspunkt i Kallestrupslægten og nogle 

skifteforretninger i 1700-tallet, inden han tager fat på de mere konkrete ejendomsbeskrivelser 

 

 

Kallestrup slægten på Søndalsgård, Matr. nr. 2a, Vråvej 20 i Vrå. 

 

Navnet Kallestrup stammer fra proprietærgården Kallestrup, som ligger i det sydvestlige hjørne af 

Hvam Sogn, Rinds herred, som grænser ned mod Vester Tostrup sogn. Den har sit eget ejerlav. 

 

Ifølge professor emeritus Bent Jørgensen, Center for Navneforskning på Københavns Universitet, 

omtales gården første gang i Hald Lens regnskaber for 1544-45 i formen ,,Kallestrop”. Hald Len var 

forgængeren for Viborg amt.  

 

Det er professorens opfattelse, at navnet er afledt af personnavnet Kalle, og det sidste led er afledt 

af ,,torp”, hvilket betyder en gård eller by, der er udflyttet fra et større sted. 

 

Bent Jørgensen skriver, at ,,vi må altså gå ud fra, at Kalle på et tidspunkt har boet i Hvam, men er 

flyttet ud på marken og dermed har lagt grunden til det, der nu er gården Kallestrup”. Han 

understreger, at der kun et sted i Danmark, der bærer navnet Kallestrup 

 

Af nedenstående oversigt over Kallestrup slægten fremgår det, at udgangspunktet for slægten er 

Niels Christensen, der er født i 1790 i Troelstrup beliggende mellem Vester Tostrup og Kallestrup. 

Han har i det daglige formentligt brugt tilnavnet Kallestrup, men man sætter først tilnavnet på tryk 

ved hans dødsfald i og med, at hans navn i Pederstrup kirkebog ved dødsfaldet er ,,Niels 

Christensen Kallestrup”. Hans stillingsbetegnelse er ,,aftægtsmand” fra Vrå. Ingen af hans børn er 

døbt Kallestrup. 

 

Bogen ,,Kallestrupslægten”, udgave 2014, kan føre Niels Christensens aner tilbage til en af hans tip-

tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip tipoldefædre. Han hed Niels Thygesen, og han angives at være født først 

i 1400-tallet, d.v.s. medens dronning Margrethe den første styrede i Kalmar Unionen, der omfattede 

Danmark med Island, Grønland og Færøerne plus Norge og Sverige. 

 

600 år er en lang periode at kunne føre sin slægt tilbage. Inden Kallestrup slægten nu bryster sig af 

dette, skal vi erindre om, at dronning Margrethe den anden kan føre sin slægt tilbage til kong Gorm 

den gamle i 900 årene. Undertiden ad lidt kringlede veje ligesom Niels Christensen. Men alligevel! 

 

Ovennævnte Niels Thygesen var bosat i Ustrup i Bjerge herred. Dette herred omfattede landskabet 

mellem Kerteminde og Odense plus Hindsholm. Der er imidlertid ikke fundet en lokalitet i dette 

område ved navn Ustrup. Men det er der fundet i Bjerre herred, der ligger syd for Horsens fjord. 

 

De fleste af Niels Christensens aner siden dronning Margrethe den førstes tid har først og fremmest 

boet i Himmerland, og udover almindelige mennesker har de omfattet adskillige lavadels bønder og 

en del borgmestre både i Ålborg og andre købstæder i det midtjyske. 

 

Alle senere generationer efter Niels Christensen med navnet Kallestrup er efterkommere af Niels 

Christensen og Anne Dorte Laursdatter. 
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Det er dog først, da Niels Christensens søn, Niels Nielsen (Kallestrup) i Vrå og hans kone Birthe, 

begynder at døbe deres i alt 13 børn, at Kallestrup navnet generelt bliver brugt, idet alle deres 13 

børn døbes med dette navn. I perioden 1860-1938 bliver der døbt i alt 23 børn fra Søndalsgård med 

navnet Kallestrup, og derfor er Søndalsgård i Vrå det sted i landet, hvor der har været flest 

Kallestrup’er. 

 

1 Niels Lauridsen ?????? Kirsten Pedersdatter 

 Født 1733   Født: 1750 

 Død: 25.1.1809  Død: 27.7.1822 

 

 

2 Niels Christensen 13.11.1818 Anne Dorte Laursdatter 
 Født 1790 i Troelstrup. Pederstrup Født 28.5.1799 i Vammen. 

 Død 4.2.1874. kirke. Død 2.7.1868. 

Hans far var Christen Jensen Thomasen,   Hendes far var Laurs Sørensen 

gårdfæster i Troelstrup og hans mor var   Worm (eller Væver), og hendes 

Ane Christensdatter, i hvis familie Kalle-  mor var Kirsten Nielsdatter fra 

 strup navnet tidligere havde været brugt.  Pederstrup. 

Niels Christensen, Troelstrup, kom til Vrå   Hun kom i pleje hos Kirsten 

.i 1818 som 28 årig. Han tjente hos enke-  Pedersdatter i Vrå, hvor hun var  

konen Kirsten Pedersdatter.   indtil hun blev gift med Niels 

Kallestrup navnet optræder først ved    Christensen. Ved hendes død  

Niels Christensens dødsmeddelelse i   nævnes hun i kirkebogen   

Kirkebogen. Ingen af børnene er døbt   som enke efter Niels Kallestrup. 

Kallestrup. Dødsårsag: Alderdom.   Hun døde af lungebetændelse. 

 

Ovennævnte enkekone Kirsten Pedersdatter var enke efter Niels Lauridsen, den tidligere fæster på 

Søndalsgård, der var født i 1733 og døde den 25.1.1809. Kirsten Pedersdatter var født i 1750 i 

Pederstrup og døde i Vrå den 27.7.1822. Der har formentlig ikke været børn i Niels Lauridsens og 

Kirsten Pedersdatters ægteskab – eller i hvert fald ikke børn, der ville eller kunne overtage fæstet 

efter forældrene 

    

Niels Christensen og Anne Dorte Laursdatter fik børnene:   

   

 1.9.1820: Marie Nielsdatter. Gift 4.7.1857 med 

 husmand Peder Christensen Thorsager, Ingstrup.   

 27.3.1822: Anna Nielsdatter. Gift med boelsmand 

 Niels Christian Pedersen, Vammen.  

 15.3.1825: Niels Nielsen. 

 15.10.1827: Christen Nielsen. Gift 29.12.186o 

 med Caroline Hartvigsen. 

 6.8.1830: Laust Nielsen. Gift 7.7.1866 med 

 Johanne Mikkelsen, Batum. 

 16.12.1832: Jens Nielsen. Død 11.1.1852. 

 Vådeskudsulykke. 

 12.3.1835: Anne Chatrine Nielsdatter. Gift 25.10.1861 

 med gårdmand Christen Jensen, Østerbølle. 

 19.3.1838: Peder Christian Nielsen. Veteran fra 1864. 
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 Landmand i Hvilsom og senere i Møldrup. Gift med Ane 

 Jensen (Haugaard). 

 12.9.1842: Thomas Nielsen. Landmand i Ingstrup. Gift 1. 

 gang med Petrine Sørensen og 2. gang med  

 Kirsten Marie Andersen. 

 

Søndalsgård var før stavnsbåndets ophævelse i 1788 ligesom de øvrige 5 gårde i Vrå by ejet af 

herregården Tårupgård, der ligger ud til Hjarbæk fjord i Tårup sogn.  

 

Men med skøde af 24.12.1824 blev Niels Christensen den første selvstændige ejer af Søndalsgård: 

 

,,Jeg underskrevne Lorentz Friderik Bahnson, ejer af Tårupgård og underliggende bøndergods, 

tilstår herved at have solgt og overdraget, ligesom jeg herved sælger, skjøder og overdrager til Niels 

Christensen den mig med Tårupgård overdragne gård i Vråe by i Pederstrup sogn, der var fæstet til 

Niels Larsen, som nu tilligemed hans efterlevende enke er død, og efter hvem skiftet er sluttet, 

hvilken gård i fæstebrevet anføres af hartkorn 3 tønder 1 skæppe 3 fjerdingkar ¼ album, men efter 

Tårupsgårds forrige ejer, capitain E. Müllers fæstebrev under 23. december 1817 er gårdens 

hartkorn ansat til 2 tønder 5 skæpper 2 fjerdingkar 1 ¾ album, hvilken gård med tilhørende 

bygninger, jord, eiendomme samt den til gården tilhørende besætning, alt således og under samme 

vilkår, som den mig er overdraget af kjøberen, der tilfalder alle skatter og afgifter fra 1ste juli d.å., 

hvorved sælges og skjødes til bemeldte Niels Christensen, der betalt mig den accorderede kjøbesum 

390 rbd. s.v., skriver trehundrede og halvfemsindstyve rigsbankdaler sedler, hvorfor jeg herved 

forpligter mig til at hjemle ham samme efter loven. 

Til bekræftelse under min hånd og segl i 2de vidners overværelse. 

Viborg den 24. decbr. 1824. 

L.F.Bahnson. 

Til vitterlighed: 

J. Jespersen   Peder Jensen 

m.f.p. 

At ingen kiøbecontract er oprettet bekræftes af sæler og kjøber. 

Viborg ut. supra. 

Niels Christensen   L.F.Bahnson 

Af den af foranførte skjøde er betalt 1 mk. Til Rødding sogns fattigkasse attesteres herved af 

undertegnede. 

Rødding Præstegård d. 1. januar 1825. 

F. Stokholm. 

Læst på Fjends-Nørlyng herreders ret den 19. september 1826. 

Christian Hansen”. 

 

 

Ifølge Realregistret for Fjends og Nørlyng herreder overtog Niels Christensens søn, Niels Nielsen 

(Kallestrup), Søndalsgård, med skøde tinglyst den 5.10.1858. Der er på dette punkt en 

uoverensstemmelse mellem Realregistret og Folketællingen for 1860, idet Folketællingen angiver, 

at ejeren af Søndalsgård i 1860 er en ugift Laust Nielsen, medens Niels Christensen og Ane Dorthe 

Laursdatter er blevet aftægtsfolk. Niels Nielsen (Kallestrup) er slet ikke nævnt i forbindelse med 

Søndalsgård i Folketællingen for 1860. 
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Niels Christensen og Anne Dorte Laursdatter fik i 1830 en søn, der blev døbt Laust Nielsen. Ifølge 

kirkebogens afgangsliste flyttede han til Vammen den 6.11.1861, og så er han ude af billedet i 

forbindelse med Søndalsgård. 

 

Når der er uoverensstemmelser mellem Realregistret og en Folketælling vil det altid være 

Realregistret, der har ret. Den har monopol på retten, hvorimod Folketællingen ikke har 

retsgyldighed. 

 

Prisen for Søndalsgård i dette generationsskifte var 1.150 rigsdaler rm.. 

    

 

3 Niels Nielsen (Kallestrup) 15.4.1859 Birthe Nielsen 

 Født 15.3.1825. Pederstrup Født 18.1.1838. 

 Død 2.3.1909. kirke. Død 30.8.1915. 

 Han er ikke døbt Kallestrup.  Hendes forældre var gmd. 

 Navnet optræder først ved  Niels Andersen og Dorthe Sofie 

 hans bryllup den 15.4.1859.  Jakobsdatter, Pederstrup. 

 

Niels Nielsen (Kallestrup) og Birthe Nielsen fik 13 børn, der alle er døbt Kallestrup: 

 

7.4.1860: Niels Nielsen Leth Kallestrup. Døde ugift i Vrå 

27.9.1941. 

 14.5.1861: Niels Nielsen Kallestrup. Blev gift med 

 enken Johanne Jørgensen, Vråvej 9, den 30.10.1885. 

 27.3.1863: Ane Dorthea Sophie Nielsen Kallestrup. Blev 

gift med Kresten Olesen, Troelstrup, og bliver mor til 

Anton Ejnar Olesen, Søndalsgård i Vrå.   

 23.1.1865: Margrethe Nielsen Kallestrup. Gift 18.11.1890

 med landmand Jens Sørensen, Troelstrup. 

 22.10.1866: Jensine Nielsen Kallestrup. Blev den  

 6.4.1900 gift med enke- og gårdmand Niels 

 Andersen, Batum. 

 4.10.1868: Niels Christian Nielsen Kallestrup. 

 Død 13.7.1870. 

 23.12.1870: Ane Nielsen Kallestrup. Bliver den 29.12. 

 1891 gift med landmand Anders Christian  

 Larsen, Rødding.  

 23.12.1870: Birthe Nielsen Kallestrup. Død 2.4.1891. 

 20.4.1873: Niels Christian Nielsen Kallestrup. 

 6.4.1875: Søren Nielsen Kallestrup. Død 4.12.1876. 

 24.12.1876. Ane Marie Nielsen Kallestrup. Død 26.3 1880 

 13.8.1878: Søren Nielsen Kallestrup. Gift den 6.12.1904 

 med Maren Rasmussen. Landmand i Rødding. 

 2.11.1881: Jens Peter Nielsen Kallestrup. Gift den 3.7. 

 1914 med Karen Bach Christensen. Gårdmand i Batum. 

 Død den 23.2.1952.  
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Niels Nielsen Leth Kallestrup, som var det ældste barn, blev betragtet som lidt af en særling. Han 

findes i folketællingerne frem til 1890 som boende hos Niels Nielsen (Kallestrup) og Birthe 

Nielsen. Hvor han opholdt sig fra 1890 og til folketællingen i 1930 vides ikke. Men ved 

folketællingen i 1930 er han hos Niels Christian Nielsen Kallestrup og Sørine som tjenestekarl, og 

ved folketællingen i 1940 er han hos Ejner og Dagmar Kallestrup på Nedergård som rentier. 

 

Udstykningen fra Søndalsgård, matr. 2a, Vrå by, begyndte i 1876. Med skøde lyst den 5.12.1876 

købte Niels Christian Christensen og Karen Eriksen en hedeparcel beliggende på ejendommen 

Sødalvej 17. Parcellen var på 3,9516 ha. Den var skyldsat for ¼ album, og prisen var på 850 kr.. 

 

Med skøde tinglyst den 2.5.1898 solgte Niels Nielsen (Kallestrup) Søndalsgård, til sønnen Niels 

Christian Nielsen Kallestrup. Ejendommen bestod da af følgende matrikler: 

 

Matrikel 2a, Vrå by, 1 tønde, 6 skæpper 1 fjerdingkar og 2 ¼ album 

Matrikel 6c, Vrå by, 2 album 

Matrikel 20a, Pederstrup, 1 skæppe, 3 fjerdindkar og 2 ¾ album 

Matrikel 3 e, Pederstrup, 1 fjerdingkar og 2 ¾ album 

 

Prisen var 16.000 kr.. 

 

Aftægtskontrakten, der her var en del af købsaftalen, er mere omfattende end normalt, og den 

citeres derfor her i sin fulde længde: 

 

A. Til bolig for aftægtsfolkene skal køberen opføre et 5 fags hus i den søndre ende af det østre 

hus på ejendommen således, at der bliver dagligstue, sovekammer, spisekammer og kjøkken 

samt loftsrum oven lejligheden. Lejligheden indrettes i øvrigt efter aftægtsfolkenes ønsker 

og egnens skik og brug. Aftægtsboligen skal ejeren bestandig holde i enhver henseende 

forsvarligt og godt ved lige såvel indvendig som udvendig uden nogen udgift for 

aftægtsfolkene. Til haveplads forbeholdes aftægtsfolkene et stykke jord i det nordvestlige 

hjørne af ejendommens have således, at det forbeholdte stykke får form som en firekant, 

hvis sider ere hver 15 alen (9,4 m). Dette stykke jord skal ejeren gjøde og grave efter 

aftægtsfolkenes forlangende. Aftægtsfolkene skal endvidere have ret til at tage halvdelen af 

alle frugterne i den øvrige del af ejendommens have. 

B. Til aftægtsfolkenes underhold leverer gårdens ejer dem årlig i deres aftægtsbolig følgende 

naturalpræstationer: 5 tdr. rug, 4 skp. Byg (1 skæppe = 1/8 tønde), 6 skp. hel malt, 1 skp. 

ærter, 3 skp. byggryn, 3 skp boghvedegryn, alt at levere med halvdelen hver 1. maj og 1. 

november. 3 tdr. spisekartofler i optagelsestiden. 80 fersk pund flæsk af et svin og 3 fede 

lammekroppe. Kødet og flæsket skal leveres om efteråret i slagtetiden. 12 snese friske 

hønseæg med 3 snese i hvert fjerdingår efter forlangende. 64 pund smør at levere med 5 

pund den første dag i hver måned + 2 pund ekstra til jul og påske. 48 pund sødmælksost at 

levere med halvdelen hver den 25. juni og 1. november. 3 potter nymalket mælk daglig af 

den malkning, som aftægtsfolkene selv bestemmer. 10 pund uld at levere ved 

forårsklipningen, 10 potter petroleum og 8 pund lys at levere efter forlangende. 55 kr. 

kontant om året at erlægge med halvdelen i hver af de to årlige terminer. Gårdens ejer skal 

lade hente så meget rent og godt vand til aftægtsfolkene som det forlanges og når det 

forlanges. Til ildebrændsel skal ejeren årligt levere aftægtsfolkene 12.000 stk. skudtørv 

(tørv, der graves hele op i modsætning til æltede tørv) af almindelig størrelse inden hvert års 
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1. august i tør og god tilstand og indsættes i hus samt endvidere 2 læs tør lyng, der inden 

hvert års 1.juli hjemkøres og opsættes efter aftægtsfolkenes anvisning. 

 

C. De betingede naturalpræstationer leveres stedse aftægtsfolkene forud i gode og sunde varer 

og god mål og vægt. Sker dette ikke, er de berettigede til for aftægtsyderens regning at 

anskaffe de manglende varer. 

 

D. Til og fra aftægtsboligen forbeholdes uhindret kørsel og færdsel for aftægtsfolkene og 

besøgene ligesom også uhindret færdsel for aftægtsfolkene overalt på gårdens grund og dens 

utilsåede jorder. Aftægtsfolkene har endvidere ret til afbenyttelse af gårdens brønd. 

 

E. Aftægtsfolkenes korn skal gårdens ejer besørge på forlangende til og fra mølle ligesom han, 

når det forlanges, skal lade bage, brygge og vaske for dem og i øvrigt ved alle lejligheder, 

særlig i sygdomstilfælde yde dem al fornøden hjælp og pleje. Gårdens ejer skal afgive fri 

befordring for gårdens aftægtsfolk med gårdens bedste vogn med 2 heste og kusk til rejser, 

når det forlanges – dog ikke over 20 mil i alt (150 km) om året og ikke længere end 6 

løbende mil for hver rejse. I sygdomstilfælde skal ejeren til enhver tid hente og hjemkøre 

præst og læge og besørge medicinens afhentning samt betale denne. Dersom aftægtsfolkene 

ønsker at afholde en pige til deres indehuslige pleje og opvartning er ejeren forpligtet til at 

give hende løn og kost, men ikke husly og ejerens forpligtelse til pleje og opvartning 

ophører da ????(uklar tekst) 

 

F. Det skal til enhver tid stå aftægtsfolkene eller den længstlevende af dem frit for at fraflytte 

aftægtsboligen og tage bopæl andetsteds. Men i så fald bortfalder deres ret til aftægtsbolig 

og have, jord, mælk, ildebrændsel og præstationerne efter post E, hvorimod der betales dem 

årligt 60 kr., der erlægges med halvdelen hver 1. maj og 1.november. De øvrige præstationer 

leveres dem på det sted, de bestemmer indenfor en afstand af 2 mil fra den nuværende 

aftægtsbolig. Aftægtsfolkene er berettigede til, når de ønsker det, at opgive hele den foran 

omhandlede aftægt, og (så) skal ejeren som vederlag herfor årlig betale aftægtsfolkene, så 

længe de lever, 400 kr., og når den ene er død, 300 kr., der erlægges med halvdelen i hver af 

de to årlige terminer. Aftægtsfolkene ere, såfremt de er fraflyttede aftægtsboligen til enhver 

tid berettiget til med et halvt års varsel til 1. maj eller 1. november at vende tilbage til 

aftægtsboligen og nyde da aftægten som foran bestemt. 

 

G. Aftægten vedbliver uforandret til den længstlevende af aftægtsfolkene dør. Ved 

aftægtsfolkenes død skal gårdens ejer besørge og bekoste deres hæderlige og anstændige 

begravelse efter egnens skik og brug, hvorfor han efter den længstlevendes død har krav på 

alle deres efterladenskaber med undtagelse af kontante penge og pengefordringer. 

 

H. Aftægtsfolkenes ugifte datter skal have ret til, til den tid, hun selv bestemmer, at udtage af 

gårdens besætning den næstebedste ko og 2 får efter at ejeren selv har foretaget 2. 

 

H2) Endelig skal køberen, såfremt aftægtsfolkenes søn, Niels Nielsen Leth, overlever den 

længstlevende af aftægtsfolkene, udbetale 1.000 kr. til nævnte Niels Nielsen Leth ved den 

længstlevendes død. Dog bemærkes, at det står den længstlevende af aftægtsfolkene frit for at 

bestemme, at det nævnte beløb ved den pågældendes død, skal tilfalde en anden end nævnte 

Niels Nielsen Leth. Med hensyn til den foran omhandlede aftægt ønskes skødet i sin tid 



 7 

tinglyses som pantstiftende i den solgte ejendom med 2den prioritet efter et lån også af 

offentlige midler til beløb 8.000 kr. – dog ikke til en højere rente end 4 pct.. 

H3) Den solgte ejendom skal overtages af køberen, når aftægtsboligen er færdig, hvilket skal 

ske senest den 1. august d.å.. Køberen svarer alle skatter og afgifter af ejendomme, der forfalder 

fra overtagelsesdagen. Når købesummen er berigtiget på den fastsatte måde meddeler sælgeren 

køberen skødet på ejendommen fri for andre forhæftelser end den den 21. maj 1872 tinglæste 

deklaration angående udtørringen af Rødsø og ovenstående aftægt. Fra overtagelsesdagen står 

ejendommen i enhver henseende for køberens regning og risiko. I ildebrandstilfælde oppebærer 

køberen fra overtagelsesdagen assurancesummen. 

Vrå den 28. februar 1898. 

Sælger: Niels Nielsen Kallestrup. 

Køber: Niels Christian Nielsen Kallestrup. 

Kurator: Søren Olsen. 

Til vitterlighed: Christian Bay. Poul Jensen. 

 

Søren Olesen var sognefoged i Pederstrup sogn. Christian Bay var sognefoged i Åstrup, Løvel 

sogn, og Poul Jensen var nabo og havde matr. nr. 1a, Vrå by, Pederstrup sogn. 

 

3 af Søren Olesens og Kirsten Maren Jakobsens døtre blev gift standsmæssigt med gårdmænd i 

området. Den ene var nedenstående Sørine Kirstine Sørensen, og de to andre var Ele Marie 

Sørensen, gift med Peder Bay på Agathelund i Åstrup, og Jacobine Boline Sørensen, gift med 

Thomas Jensen Ladefoged, Vesterskov i Vrå. 

 

 

4 Niels Christian Nielsen Kallestrup. 29.3.1898. Sørine Kirstine Sørensen. 
 Født 20.4.1873. Pederstrup Født 9.7.1875. 

 Død 26.2.1946. kirke. Død 30.1.1959. 

   Hendes forældre var gmd. og 

  sognefogd Søren Olesen og Kirsten  

  Maren Jakobsen, Pederstrup 

  (Vråvej 28). 

 

Niels Christian Nielsen Kallestrup og Sørine Kirstine Sørensen fik børnene: 

 

 5.7.1898: Thora Jakobine Birgitte Kallestrup. Hun blev  

 gift den 15.5.1919 med Kristian Marinus Thygesen, 

 Løvel. Han var murer i Vejrumbro. 

 18.4.1900: Søren Olesen Dalsgaard Kallestrup. 

 ( Far til Harry Nielsen, Marinus Nielsens nevø. 

 Se under beskrivelsen af Fællesskov). 

 Han var gift med Johanne Marie Charlotte 

 Eriksen. Boede i Viborg. 

 4.3.1902: Eleonora Birgitte Kristine Kallestrup. 

 Hun blev gift den 16.11.1923 med Jens Sørensen, 

 landmand og murer i Rødding. 

 18.1.1904: Niels Dalsgaard Kallestrup. Han blev  

 gift med Laura. Bosat i Skals. 

 11.12.1905: Sigrid Alvilda Kallestrup. Hun blev gift 
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  med Magnus Olesen, Troelstrup. De havde landbrug 

 i Troelstrup. Magnus Olesen er broder til Anton  

 Ejnar Olesen, Vrå – se senere. 

 8.4.1908: Rosalia Erlandine Kallestrup. 

 Hun blev gift med Holger Jakobsen. 

 31.7.1911: Alfrida Sørine Kallestrup. 

 18.5.1913: Villiam Rikardt Kallestrup. Han blev gift 

 med Gerda, specialarbejder og bosat i Viborg. 

 

Væsentlige ændringer på ejendommen i Niels Christian Nielsen Kallestrups ejertid. 

 

Med skøde tinglyst den 21.7.1903 solgte Niels Christian Nielsen Kallestrup en parcel af matr. nr. 

2a, Vrå by, Pederstrup sogn til gårdejer Niels Christian Nielsen, Vrå (Fællesskov). Parcellen består 

af den østlige del af den sydlige hedelod. Parcellen udgør ca. 14 tdr. land – ifølge matrikelinfo 

7,7743 ha. Dens vestlige skel er en lige linie fra nord mod syd i forlængelse af et gammelt hegn 

mellem Niels Møllers (matr. nr. 4a, Vrå by, Pederstrup sogn) og Anders Jensens enkes ejendom 

(matr. nr. 5a, Vrå by, Pederstrup sogn) på den ene side og sælgerens ejendom på den anden side. 

Køberen får vejret til parcellen ad en 6 alen bred vej, som går langs hovedparcellens nordre skel hen 

til Rødding-Pederstrup landevejen og uden forpligtelse til at deltage i vejens vedligeholdelse. 

Købesummen blev aftalt til 90 kr. pr. td. tønde land, i alt 1.260 kr.. Parcellen fik matr. nr. 2c, Vrå 

by, Pederstrup sogn og var skyldsat til 3 fjerdingkar og 2 ¼ album. Parcellen blev overtaget den 

4.12.1902. 

 

Ovenstående jordsalg var et salg til en bestående ejendom – oven i købet til en ejendom udenfor 

sognegrænsen, idet Fællesskov er en Sødal ejendom beliggende i Rødding sogn. Næste jordsalg til 

den daværende familie på Fællesskov var derimod et jordsalg til en helt ny ejendom i Vrå by, 

Pederstrup sogn.   

 

Med skøde tinglyst den 5.9.1905 solgte Niels Christian Nielsen Kallestrup en parcel af matr. 2a, 

Vrå by, Pederstrup sogn til murer Jens Christian Nielsen, boende Fællesskov. Bedre kendt som 

,,Peiter”. Parcellen var på det tidspunkt et hedeareal, omfattede følgende matrikelnumre og arealer: 

 

Matr. nr. 2a, Vrå by, Pederstrup sogn 20,1520 ha 

Matr. nr. 6d, Vrå by, Pederstrup sogn 0,1749 ha 

Matr. nr. 3g, Pederstrup by og sogn 0,3447 ha 

 

I alt 20,6716 ha 

 

Arealet var skyldsat til 4 skæpper, 2 fjerdingkar og 5 album. 

 

Arealet, som blev solgt fra matr. nr. 2a, Vrå by, Pederstrup sogn, ligger øst for matr. nr. 6a, Vrå by, 

Pederstrup sogn og ned mod engene vest for Rødsø. Dette areal fik i forbindelse med udstykningen 

matr. nr. 2d, Vrå by, Pederstrup sogn, og i dag udgør det stort set hele markarealet, som tilhører 

Vråvej 24.  

 

De ejendomme, der har kærlodder neden for matr. nr. 2d, har vejret fra Vråvej og ned til 

kærlodderne. Vedligeholdelsespligten for vejen har de, der har vejret.  

 



 9 

Prisen for denne handel, blev aftalt til 6.720 kr., heraf 1.720 kr. for løsøre. Og det er jo lidt 

interessant, hvad løsøre, der kan være i forbindelse med en jordhandel til en ny ejendom. Men som 

det fremgår af købekontrakten, der ligger til grund for skødet, søgte murer Jens Christian Nielsen i 

forbindelse med jordhandelen også at få dækket nogle af behovene for besætning og inventar. 

Købekontrakten indeholder nemlig følgende: 

 

,,Den 11. juni 1905 leverer sælgeren en brun 11 års hoppe og en rød 1½ års plag, en sortbroget ko 

11 år, en hvid 3 års ko. Den nævnte besætning står for køberens regning og risiko i enhver 

henseende fra den dag, de bliver forsikret, hvilket skal ske snarest på sælgerens foranledning. 

Endvidere leverer sælgeren køberen til nævnte ?? tid 2 svin til 100 pund stykket, 1 sæt 

arbejdsseletøj til hestene, 1 arbejdsvogn, 1 sletharve samt flere småavlsredskaber efter en nærmere 

fortegnelse hvilken sidstnævnte besætning- og ?? dele står for sælgerens risiko indtil afleveringen. 

Køberen får endvidere et kampestens tørvehus, der står ved sælgerens gård. Sælgeren er pligtig til, 

når køberen forlanger det, at køre det materiale, som huset består af, til det sted på parcellen, 

køberen anviser, hvilket også skal være tilfældet med det materiale, som køberen skal bruge til et 

hus på 40 alens længde og 12 alens bredde – alt uden vederlag. ( 1 alen=62,77 cm) 

(De i teksten anførte spørgsmålstegn er erstatning for ord, der må betegnes ulæselige.) 

 

Købekontrakten blev underskrevet den 10.11.1904 og skødet den 26.8.1905. 

 

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 

matrikelnummer var skyldsat til 1 fjerdingkar og 2 ¾ album. Dette areals beliggenhed og størrelse 

kendes heller ikke. 

 

I 1903 blev der bygget et nyt stuehus på Søndalsgård syd for de øvrige bygninger. Den indeholdt 

både en lejlighed til ejeren og en aftægtslejlighed. I 1928 blev den vestlige staldlænge erstattet af en 

ny stald, der rummede både kalve, ungkreaturer, køer og grise. Laden var placeret i den nordlige 

længe, og hestene var i den østlige. De to længers opførelsesår kendes ikke, men vurderet ud fra 

byggematerialerne kunne de godt være helt tilbage fra Niels Christensens tid. De var bygget dels af 

bindingsværk og kampestensmure, og der var stråtag på begge. 

 

Med overtagelse den 3.2.1936 solgte Niels Christian Nielsen Kallestrup Søndalsgård til 

svigersønnen Anton Ejnar Olesen fra Troelstrup. Gården blev ved denne handel fortsat i familiens 

eje, idet Anton Ejnar Olesen og Alfrida Sørine Kallestrup var fætter og kusine. Søndalsgård havde 

på dette tidspunkt matr. numrene 2a, 6c og 1e, Vrå by, Pederstrup sogn samt matr. nr. 20a og 3c. 

Pederstrup by og sogn. Skødet indeholdt aftægtsforpligtelser, som i stor udstrækning var en afskrift 

af de aftægtsforpligtelser, som Christian Ejner Nielsen Kallestrup indgik den 14.11.1923, da han 

overtog Nedergård. Prisen var 32.000 kr., og skødet blev tinglyst den 14.2.1936. 

 

 

5.  Anton Ejnar Olesen. 15.5.1932. Alfrida Sørine Kallestrup. 
 Født 11.10.1902 på Troelstrup mark. Pederstrup Født 21.7.1911. 

 Død 27.6.1962. kirke. Død 8.5.2000. 

 Hans forældre var gmd. Christen Olesen   Anton Ejnar Olesen  
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 og Ane Dorthea Sofie Nielsen Kallestrup,  var hendes fætter. 

datter af Niels Nielsen (Kallestrup) og Birthe Nielsen. 

 

Anton Ejnar Olesen og Alfrida Sørine Kallestrup fik børnene: 

  

 27.3.1933: Erling Kallestrup Olesen. Blev gift med Lilly 

Margrethe Duelund Sørensen (kaldet Grethe) født den 

3.5.1938 som datter af hmd. Mads Villiam Duelund 

Sørensen og Anna Hansine Holmgaard, Rødding Mark. 

  For 132.000 kr. etablerede de sig på et nyt statshusmands- 

  brug syd for Løvel i 1962. 

   

  De fik børnene: 

    3.7.1963: Johnny. Han blev gift med 

    Anita Berg Olesen den 13.5.1989, født den  

     22.3.1965, og de har fået børnene:  

    19.12.1993: Mette Berg Olesen. 

    14.7.1991: Mathias Berg Olesen. 

    29.5.1966: Brian  Han blev gift med 

   Maybritt Kjær Olesen den 22.4.2000.   

   Hun blev født den 5.9.1971,  og de har  

    fået børnene: 

    1.7.1992: Rene Kjær Olesen. 

    2.3.1995: Kasper Kjær Olesen 

    2.3.1995 Camilla Kjær Olesen 

     

    12.12.1973: Dan, ugift 

 

  Grethe Duelund døde den 24.2.2011.  

  Erling Kallestrup Olesen døde den 28.10.2019. 

  

14.6.1936: Tove Olesen. Blev den 19.11.1955 gift med 

Egon Mousten Sørensen født den 19.6.1931 som søn af 

vognmand Niels Mousten Sørensen, Løvel. De har fået 

børnene:  

28.4.1956: Niels-Ejnar Mousten Sørensen. Ugift.  

23.12.1960: Bente Mousten Sørensen. Hun er lærer på en 

efterskole på Fyn, og hun er gift og har en datter og 2 

sønner. 

 

Egon Mousten Sørensen døde den 29.11.1995.   

   

  19.2.1938: Bernt Kallestrup Olesen. 

 

 

Driften af Søndalsgård. 
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Tilpasningen af gårdens drift til moderne tider tog sin begyndelse med elektrifiseringen i 1930erne 

og blev fulgt op med installeringen af malkemaskinen og traktordriften i årene, der fulgte. 

Bygningsmæssigt skete der en tilpasning til nyere tid med branden i 1955 – se senere,  

 

Omkring 1939 meddelte gårdejer Laurits Iversen, Sødalvej 15, pludselig til Axel Gårdsted, Vråvej 

18 og Anton Ejnar Olesen, Vråvej 20, at vejen tværs over deres marker, som Laurits Iversen brugte, 

når han skulle ned i hans eng ved Rødsø, ville han gerne have på hans kort. D.v.s., at han ønskede 

vejret på den vej tværs over deres marker, som han eller hans forgængere havde lavet. Han havde 

kørt der i så mange år, at han mente at have vundet hævd på at køre der. Man kan undre sig over, at 

Vrå folkene havde fundet sig idet. Forklaringen kan være, at en Søndergård ejer er begyndt at køre 

der, før arealerne blev opdyrket og henlå som hede. Efter at have konsulteret juraen, formentlig 

landsretssagfører Thøger Jensby, Viborg, måtte Axel Gaardsted og Anton Ejnar Olesen erkende 

Laurits Iversens påstand om hævd. Det lykkedes dog Axel Gårdsted at få Laurits Iversen med på, at 

det korte vejstykke, som gik over hans marker, kunne flyttes ned til granhegnet, der dannede skal 

mellem Axel Gaardsteds og Anton Ejnar Olesens marker. Det vides ikke, om Anton Ejnar Olesen 

forsøgte at få vejstykket, der gik tværs over hans marker, flyttet over til granhegnet på hans side. 

Hvis han har forsøgt, er det meget tænkeligt, at Laurits Iversen har sagt nej bl.a. fordi der var tale 

om et meget længere vejstykke. Anton Ejnar Olesen var en venlig og stilfærdig mand, og i 

modsætning til Laurits Iversen var han ikke meget for nabostridigheder. Så Thøger Jensby lavede 

en deklaration, som blev tinglyst på både Axel Gaardsteds og Anton Ejnar Olesens marker. 

Deklarationen blev tinglæst i 1940 (dato ulæselig). 

 

I juli måned 1955 havde en dreng fra Sydslevig, der var på ferie på Nedergård , Vråvej 9, fundet en 

æske tændstikker, og han skulle lige prøve, om den dynge halm, der lå op ad ydermuren på den 

stråtækte nordlige længe på Søndalsgård, kunne brænde. Det kunne den, og den østlige længe og 

den nordlige længe samt tagetagen på staldlængen fra 1928 brændte også. I den østlige længe gik 

der et par heste, og af frygt for, at branden ville forårsage, at stråtaget ville skride ned, kunne disse 

heste ikke reddes. Drengen fra Sydslesvig var klar over, at det var noget galt noget, han havde lavet, 

og han løb ned i Amdal, men han blev reddet hjem. 

 

Med skøde tinglyst den 9.11.1965 overtog sønnen Bernt Olesen Søndalsgård, som på dette 

tidspunkt havde de samme matrikelnumre, som da Anton Ejnar Olesen overtog gården i 1936. 

Matrikelnumrene og deres arealer var følgende: 

 

Matr. nr. 2a, Vrå by, Pederstrup sogn  21,2658 ha. 

Matr. nr. 1e, Vrå by, Pederstrup sogn  2,0310 ha. 

Matr. nr. 6c, Vrå by, Pederstrup sogn  0,9167 ha. 

Matr. nr. 3c, Pederstrup by og sogn  0,7928 ha. 

Matr. nr. 20a, Pederstrup by og sogn  0,6582 ha. 

 

I alt   25,6645 ha. 

 

Prisen for ejendommen var 212.700 kr.. 

 

Med skøde tinglyst den 15.8.1994 solgte Bernt Olesen 1.2.1994 del 2 af matr. nr. 1e og 2a, Vrå by, 

Pederstrup sogn, i alt 13,8861 ha, til I/S Nedergaard v/ Erik Overgaard og Anna Berg Olesen, 

Vråvej 9, i Vrå. Arealet blev matrikelmæssigt overført til matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup sogn. 5 

tdr. land af arealet var i 1993 tilsået med rug. Prisen for arealet blev aftalt til 352.416 kr.. Det 



 12 

tilbageværende areal vest for Vråvej tilhørende Bernt Olesen fik matr. nr. 2f, Vrå by, Pederstrup 

sogn. 

 

Det var oprindelig meningen, at Esther og Ricardt Nielsens søn, Jens Kallestrup Nielsen, skulle 

overtage Nedergård, Vråvej 9,  når Esther og Ricardt Nielsen ikke ville mere. Og det var aftalt med 

Bernt Olesen, at ovennævnte areal skulle overtages af Jens Kallestrup Nielsen. Men han fik 

konstateret discusprolaps og blev fra lægeligt hold frarådet at beskæftige sig med landbrug. Derfor 

blev arealet solgt til Erik Overgaard og Anne Berg Olesen. 

 

 

6 Bernt Kallestrup Olesen. 8.11.1965. Birthe Kjærsgaard Nielsen. 
 Født 19.2.1938. Løvel Født 20.2.1942. 

  Kirke. Død 30.5.1985. 

   Hendes forældre var arbejdsmand 

  Niels Peder Marinus Nielsen 

  (kaldet Kjærsgaard) og Martha   

   Oline Madsen, Vester Tostrup, 

  senere Løvel 

    

Bernt Olesen drev Søndalsgård videre på traditionel vis med kvæg- og svinehold frem til 1990. 

 

Med skøde tinglyst den 11.10.1994 solgte Bernt Olesen Søndalsgård til datteren Lone Kjærsgaard 

Olesen. Arealet til gården var nu matrikelmæssigt indskrænket til 2a, 2f, 6c, Vrå by, Pederstrup 

sogn og 3c, Pederstrup by og sogn. Prisen var 450.000 kr.. 

 

    

7. Lone Kjærsgård Olesen. 

 Født: 28.5.1966. 

  

Hun er eneste barn af Bernt Kallestrup Olesen og Birthe Kjærsgaard Nielsen.  

 

Matr. nr. 20a, Pederstrup, blev i 1991 inddraget under matr. nr. 2a, Vrå by, Pederstrup. Det samme 

gjorde matr. nr. 1e, Vrå by, Pederstrup. 

 

I 2004 aftalte ejeren af matr. nr. 2f, Vrå by, Pederstrup, Lone Kjærsgaard Olesen og ejerne af matr. 

3a, Vrå by, Pederstrup sogn, Erik Overgaard og Anne Berg Olesen samt ejeren af matr. nr. 4a og 5a, 

Vrå by, Pederstrup sogn Steen Madsen en deklaration om, at den vejret tværs over matr. nr. 2a, Vrå 

by, Pederstrup sogn, som Laurits Nielsen på matr. 5a, Vrå by, Pederstrup sogn, fik i 1939, skulle 

flyttes op til det oprindelige skel mellem matr. nr. 1a og 2a, Vrå by, Pederstrup sogn. Deklarationen 

siger også, at den fremtidige vedligeholdelse af vejen er ejerne af matr. nr. 3a og 2f, Vrå by, 

Pederstrup sogn, uvedkommende. Deklarationen blev tinglyst den 7.9.2004.  

 

Med tinglysning den 12.5.2011 solgte Lone Kjærsgaard Olesen et jordstykke på 5,2743 ha, heraf 

567 m
2
 vej, som matrikulært hedder 2f, Vrå by, Pederstrup sogn. Køberen var Holger Nielsen, 

Vråvej 7 i Vrå, og han betalte 808.728 kr. for arealet. 

 

Med skøde tinglyst 7.9.2011 solgte hun det, der var tilbage af ejendommen, til Anders og Manja 

Damgaard Fynbo Stefansen. Matr. nr. i seneste matrikelinfo er følgende: 
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Matr. nr. 2a, Vrå by, Pederstrup  0,2605 ha. 

Matr. nr. 2f, Vrå by, Pederstrup  3,4839 ha. 

(Heraf vej  0,2440 ha). 

Matr. nr. 6c, Vrå by, Pederstrup  1,0432 ha. 

Matr. nr. 6e, Vrå by, Pederstrup  0,0379 ha. 

Matr. nr. 3c, Pederstrup by, Pederstrup  0,9280 ha. 

 

Ialt  5,7535 ha. 

 

Lone Kjærsgård Olesen var således den sidste i Kallestrup slægten på Søndalsgård. 

 

Lone Kjærsgård Olesen har 3 piger, som alle haft en del af deres barndom på Søndalsgård: 

 

23.12.1987: Nathalie Kjærsgård Olesen. 

13.06.1990: Kirstina Kjærsgård Olesen. 

24.5.1996: Therese Kjærsgaard Olesen. 

 

 

 Kilder:  

Indskannede tingbøger 1927-2000. 

Kallestrup, et notat fra professor emeritus Bent Jørgensen, Center for Navneforskning, 

Københavns Universitet. 

Kirkebøger. 

Nettet.  

Matrikelinfo. 

Nedergaard, J.C.: Erindringer fra et langt liv. 1966  

 Realregister, Fjends og Nørlyng herreder. 

Skøde og panteprotokoller, Fjends og Nørlyng Herreder 1740-1927. 

Slægtsbog for Kallestrupslægten. 2014 udgaven. 

Dalager, Jørgen. 

Olesen, Bernt Kallestrup. 

Olesen, Johmmy 

Olesen, Lone Kjærsgård. 

Sørensen, Gunda Dusina, Vrå. 

 

 

 

10.11.2019. Leo Yding Sørensen.     

 

 

    

 

 

 

 

 


