
 
Kirkeeng i Vrå 
 

 

Kirkeengen var pålagt en ”afgift” som skulle gå til lys i Pederstrup Kirke. Engen tilhørte Iversvej 1, ind til 

den af to gange blev solgt til ejeren af ”Nederskov”, Vråvej 24. Afgiften blev betalt ind til 

kommunesammenlægningen i 1970.   

På kortet under teksten, kan man se hvor langt der var at bære høet, og det tyder jo på, at det skulle videre til 

Viborg. De gode vurderingsmænd fra ”Dalsgaarde” og Jens Søfrensen Østergaard, Pederstrup kunne nok 

støtte hr. Knud i, at der ikke skulle betales noget i fæste af den kirkeeng.  

 

Kai Dalsgaard skriver: 

I 1680 beboes Dalsgaarde af Christen Andersen og Jens Christensen. Samme år bevidner disse med 

egenhændige underskrifter og formuleringer, hvad der er højst usædvanligt, deres syn på Pederstrup 

kirkeeng, idet de åbenbart godkendes som pålidelige vurderingsmænd. Dokumentet ligger i Viborg 

bispearkiv og lyder således : 

 

"Kendes vi under skrevne, at vi have erkendt med Jens Søfrensen Østergaard i Pederstrup at syne og 

bese det kirkeeng under Vraa skov, som hr. Knud i Rødding i fæste haver,da er det således dermed 

beskaffet, at en stor del deraf er rådden og i pytter og "røken døj",så hverken folk eller fæmon kan gå 

derpå; det benævnte er halvparten i ris kær og kan ikke avles, men er som en plat eng, er lidet tyndt stakket 

græs på, og halvparten står vand over; derpå synes vi at kan avles to små læs hø og er dog ikke gjort skade 

derpå i dette år hverken med øg eller fæmon tilforn.eng at slå en dagsiet 4 karle og otte eller ni rivefolk at 

gøre det i halmstad og om det kan blive tørt på staden så kan 2 mand bære det i land en dag, eftersom det 

skal bæres langt og fjæle did først føres at gå på og så op ad et stort bakke og så skal vogn strax være til 

stede at bortføre det. Eftersom det skal ligges lige i vrå for drøft efter vores beregning da kan det ikke 

bjerges for mindre end fjorten mark penge og føres til Viborg; det samme så vi synes ikke at det er vor 

bjergeløn værd. 

Dette således i Guds sandhed, at vi og vil ydermere vidne og være gestendig til tinge eller hvor det 

kan gøres til vitterlighed, have vi vores hænder neden under skreven. Datum Pederstrup d.26.juni Anno 

1680 

Jens Christensen Egen hånd Christen Andersen Egen hånd" 

 

 

 

                                                      


