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Leo Yding Sørensen, som er født på Vråvej 7, har skrevet en fyldig artikel om ”Nedergaard”
Vråvej 9. Han tager udgangspunkt i Alfred Nedergaards artikel om Nedergaard slægten, som
kan læses under Vråvej 9.
Nedergaard (og Kallestrup) slægten i Vrå, Matr. 3a, Vråvej 9 i Vrå.
Alfred Nedergaard, født 21.7.1908 på ejendommen Sødalvej 3 som søn af Anders Sørensen
Nedergaard og Christine Laursen (Hvam), nåede inden sin død den 7.3.2007 at foretage omfattende
arkivstudier over hans slægt, og i det følgende citeres fra hans efterladte skrifter:
,,Da Christine Laursen (Hvam) den 18.11.1902 i Vammen kirke blev viet til den umyndige knægt,
Anders Sørensen Nedergaard fra Vrå, der ikke var fyldt 21 år, og måtte have sin faders tilladelse til
giftermålet, kom pigen ind i en meget gammel slægt, idet denne oldfamilie for mange hundrede år
siden slog sig ned i engdraget neden for lyngbakkerne vest for Rødsø.
Engene kaldte de rød ing – ing for eng, og det er sandsynligt, at de mange grøfter, de gravede for at
kunne dyrke engene og mosedraget, ved at lede vandet ud i søen, var fyldt med okker, præcist som
vi kender i vore dage. Da der senere blev bygget huse og gårde længere nede, kaldte man lokaliteten
Rød-ing, og derfor findes der i dag en landsby i nærheden, som hedder Rødding.
I engene var der føde til deres får året rundt, og skulle det knibe om vinteren, kunne man jage får og
kreaturer op på lyngbakkerne, hvor dyrene sagtens kunne klare sig. Studefedning til markederne i
Husum, Rendsborg og Hamborg var forbeholdt godserne, som drev dem ad hærvejen om efteråret.
Der var ikke mange mennesker den gang, og jagt og fiskeri var også en del af hverdagslivet – og
den jord, man opdyrkede, var nogenlunde jævn, mens de stejleste bakker forblev lyng og egeskov.
Skovene blev senere fældet for at opbygge en vældig og stolt dansk flåde, og skoven blev til lyng.
Men der kom nye generationer, og de byggede længere op ad skrænterne og kaldte stedet for Vrå,
medens ejendommen ved engen efterhånden blev kaldt ,,Nedergaard”. Der er ingen tvivl om, at det
hele, revl og krat, hytte, rønne og gård var ejet af jorddrotter på godserne. Da flere generationer
havde opdyrket et stort areal oppe på heden, blev der bygget en ny ejendom i Vrå, og betegnelsen
Nedergaard fulgte både ejendommen og beboerne op til den nuværende plads.
Vrå er en gammel betegnelse for en afkrog, altså set inde fra det ,,oplyste præsteskab” i Viborg,
som syntes, det var træls at age fra Søndre sogn ud til Pederstrup kirke, for efter
søndagsgudstjenesten at begrave analfabeterne. Pederstrup kirke, nær Vrå, er flere hundrede år
ældre end Løvel og Rødding kirker. Kirken blev bygget ca. 1230, og her som andre steder med en
kvindedør og en mandedør, for de sad i hver sin side – og som mange kirkebøger starter Pederstrup
kirkebog omkring år 1730.
Det første, vi finder i kirkebogen af denne Nedergaard slægt, er den anden søndag i trinitatis i år
1732. Da bliver Jens Sørensen i Vrå og Kirsten Christensdatter trolovet – og den første søndag i
advent, 7.december 1732, bliver de to så lovformelig viet.
Deres første barn døbes Søren den 26. juli 1733. Jens Sørensen bliver jordet i Pederstrup 6. marts
1763, 56 år, og Kirsten Christensdatter bliver jordet i 1784, 80 år gammel.
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To år efter faderens død bliver sønnen, Søren Jensen (Nedergaard) af Vrå, nu viet i Løvel kirke til
Apelone Jensdatter, og ungmøen er datter af Jens Eriksen i Aastrup.
Det er ikke undersøgt, hvor mange børn de to får sammen, men den 3. april 1778 døbes den søn, der
får navnet Christen Sørensen Nedergaard. Gårdnavnet, de lokales benævnelse, bliver nu
familienavnet”. – Såvidt Alfred Nedergaard, som med Jens Sørensen og Kirsten Christensdatter er
helt tilbage ved kong Frederik den fjerde.
1.

2.

Gmd. Jens Sørensen.
-7.12.1732Født ca. 1707 Pederstrup kirke.
Begravet 6.3.1763.
Gmd. Søren Jensen.
Døbt 26.7.1733
Død ca.1816.

Kirsten Christensdatter.
Født ca. 1704
Begravet ca.1784.

- 1765 Løvel kirke.

Apellone Jensdatter.
Død ca. 1808.
Hendes far var
Jens Eriksen, Åstrup.

Marts 1778: Christen Sørensen Nedergaard.
3.

Christen Sørensen Nedergaard. - 27.12.1816 Johanne Chatrine Nielsdatter.
Født marts 1778
Rødding kirke.
Født april 1789
Død 11.12.1859.
Død 17.3.1841.
Den 9.3.1848 døde ungkarl Jens
Kun ved dåben hedder hun
Sørensen Nedergaard, 83 år. Det
Johanne. Ved alle senere omtaler
var Chresten Sørensen Nedergårds
af hende i kirkebogen hedder
storebror, som henlevede hele sit
hun kun Ane.
liv på Nedergård. Han betegnes
Johannes far, Niels Andersen Lund
som tumling.
var lærer i Rødding, og hendes mor,
Det var Søren Jensen og Apellone
Ane Checilie Sørensdatter, var datter
Jensdatter, som i sidste halvdel af
gmd. Søren Olsen og Karen
1700 tallet begyndte at døbe børnene
Christensdatter i St. Torup.
med navnet Nedergaard.

Christen Sørensen Nedergaard og Johanne Chatrine Nielsdatter fik 4 børn:
27.7.1817: Appelone Christensdatter.
20.9.1819:Niels Christian Christensen.
? 1822: Anna Christensdatter.
? 1825: Søren Christensen.
Jens Sørensen og Søren Jensen var fæstere under Tårupgård. Christen Sørensen Nedergaard er
sikkert startet som fæster, men i sidste halvdel af 1820erne overtog han Nedergård, matr. nr. 3a, Vrå
by, Pederstrup, fra Lorens Frederik Bahnson, Taarupgaard. Den 6.10.1846 skriver sønnen Niels
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Christian Christensen (Nedergaard), der i modsætning til hans far, ikke var døbt Nedergaard, under
på skødet, og det tinglyses den 27.10.1846. Ejendommen er da skyldsat til 2 tønder 5 skæpper 2
fjerdingkar og 1 ¾ album.
4. Niels Christian Christensen (Nedergaard). - 29.4.1843 Dåb 20.9. 1819
Pederstrup kirke.
Død 14.4.1895.

Maren Marie Sørensdatter.
Født august 1818
Død 10.12.1886.
Datter af Søren Madsen og
Maren Christensdatter,
gårdfolk i Vrå (matr. nr. 5).

Ifølge Jørgen Christensen Nedergårds bog ,,Erindringer fra et langt liv” er det Niels Christian
Christensen (Nedergaard), som byggede de tre længer med stald, lade og aftægtsbolig, som stod
indtil den senere ejer Jens Richardt Nielsen fjernede dem efter 1969.
Det er sjældent, at man finder beskrivelser af enkelte mennesker i ældre tid. Men i ovennævnte
erindringsbog er der en ret fyldig beskrivelse af personen Niels Christian Christensen (Nedergaard),
som i uddrag medtages her: ,,Først en lille karakteristik af ham både fysisk og intellektuelt: af
vækst noget lille og spinkel, men undersætsig af bygning med hurtige og energiske bevægelser samt
i forbindelse dermed et ,,hastigt sind”, et sammensat, både flegmatisk og kolerisk temperament.
Hans undertiden hastigt ,,optændte nidkærhed” kunne hurtigt som en hvirvelvind være drevet over
og være glemt. Når man ved, hvor lidt og ringe oplysning vore fædre havde adgang til at få, må det
forundre meget, hvilken praktisk forstand og dygtighed han har haft og udfoldet i så at sige alle
slags arbejde og gøremål uden nogen som helst teoretisk uddannelse; dette er enestående dygtig
gjort. – Således opbyggede han med egne hænder sin fædrenegård, som gik i arv til hans ældste søn,
altså min far Christen Nedergaard samt udskilte derfra en udflyttergård på marken mod vest til sin
anden søn, Søren Nedergaard. Også møbler og andet inventar samt reparationer udførte han med
egen hånd. Derimod var han næppe nogen særlig dygtig jordbruger; men i stedet for meget
interesseret som biavler, fisker på Rødsø, kurvemager, jæger, ja, endog brændevinsbrænder som
skik var dengang indtil det blev forbudt”.
Niels Christian Christensen (Nedergaard) og Maren Marie Sørendatter fik 2 sønner:
6.6.1844.: Søren Christian Nielsen (Nedergaard).
16.8.1845: Christian Nielsen (Nedergaard).
Det var meningen at følge traditionen og lade den ældste søn få gården. Men Søren Christian
Nielsen (Nedergaard) ønskede som udlært snedker og tømrer at blive ved sit håndværk, og der blev
derfor udstykket 22,27 ha af Nedergårds vestlige udmark grænsende op til Løvel sogn til ham. Dette
areal svarede dengang til ca. 1/3 af Nedergårds areal, og blev senere til ejendommene Sødalvej 3
(Martin Nielsen) og Sødalvej 5 (Christian Brøndum).
Med skøde tinglæst den 12.11.1872 overtog Christian Nielsen (Nedergaard) ejendommen matr. nr.
3a, Vrå by.
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Christian Nielsen (Nedergaard).

12.5.1874.

Johanne Jørgensen.
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Født 16.8.1845 Pederstrup kirke.
Død 12.6.1884.
Sparket ihjel af hest ifølge mundtlige
overleveringer fra hans broder Søren
Christian Nielsen, Sødalvej 3, til Alfred
Nedergaard.
Christian Nielsen er ikke
døbt Nedergaard, men han tituleres
Nedergaard ved alle hans børns dåb.
(Iflg. Jørgen Christensen Nedergaards
Bog ,,Erindringer fra et langt liv” døde
han af en nervesygdom, som begyndte
efter at han havde fået et hårdt stød i
den ene hånd af en ,,læsmestang”, som
gled ned af et hølæs; efter den tid var
han svækket og til sidst sengeliggende. )

Født 26.1.1855
Død 22.4.1938.

Datter af gårdmand
Jørgen Jensen Ladefoged
og Else Katrine Andersen,
Løvelbrovej 17, Pederstrup

Christian Nielsen og Johanne Jørgensen fik 5 børn, hvoraf 2 døde som små:
17.9.1875: Niels Christian Christensen Nedergaard.
Gårdejer i Fjelsø. Medlem af sogneråd og i mange
år søndagsskoleder. Gift med Birthe Katrine
Laugesen. Han døde den 11.3.1943
22.1.1877: Else Katrine Christensen Nedergaard.
Død 11.4.1880. Skarlagensfeber jf. kirkebogen.
31.10.1878: Jørgen Christensen Nedergård.
Død 19.4. 1880 – også af skarlagensfeber.
6.3.1881: Else Kathrine Christensen Nedergaard.
Hun blev sygeplejerske og blev den 16.4.1915
gift i Viborg domkirke med mejeribestyrer
Kristian Marius Nielsen, Sønder Vinge. Hun døde
den 22.6.1918. Se under Jensine Marie Nielsen
Kallestrup.
2.9.1883: Jørgen Christensen Nedergaard. Uddannet
som lærer og var lærer i Engesvang 1913-1949.
Gift med Thomasine Nielsen. Han døde den 20.1.1972.
Med skøde tinglyst den 28.4.1879 solgte Else Katrine Andersen, enke i uskiftet bo efter gårdejer
Jørgen Jensen Ladefoged, død den 22.9.1877, en parcel af hendes afdøde mands gård med matr. nr.
12c, Pederstrup by og sogn, som var skyldsat for 2 fjerdingkar, 1½ album, til Christian Nielsen.
Prisen var 800 kr..
Efter Christian Nielsens død i 1884 blev Johanne Jørgensen den 30.10.1885 gift igen med en søn fra
nabogården Søndalsgård (matr. nr. 2a, Vrå by, Pederstrup), Niels Nielsen Kallestrup.
Med Christian Nielsens død er det slut med Nedergaard slægten på Nedergaard, hvor de har været
siden de for århundreder siden slog sig ned i engene ved Rødsø. Det bliver nu Johanne Jørgensen og
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Kallestrup slægten, der bebor Nedergaard, og de 3 overlevende Nedergaard børn fik ifølge Alfred
Nedergaard en god uddannelse og flytter til andre egne.
I Anders Kallestrups ,,Erindringer” fra Åstrup fortæller han følgende om Johanne Jørgensen og
Niels Nielsen Kallestrup med Peter Gaardsted, Vrå, som kilde:
,, Niels Jørgensen var broder til Johanne Jørgensen, som blev enke i 1884. Men på den anden side af
vejen (i Vrå) gik en ung mand: Niels Nielsen Kallestrup. I 1885 kom han hjem fra militæret og
opdagede så, at hans kæreste (Jensine Marie Jensen) var blevet gravid. Det kunne umuligt være
ham, der var faderen, vidste han, så han blev bestyrer for Johanne Jørgensen og blev gift med
hende. Ovennævnte Niels Jørgensen erkendte sin skyld (faderskabet) og bosatte sig sammen med
Jensine Marie Jensen på en ejendom på Løvel hede kaldet ,,Pjaltenborg”.
Kirkebog og folketælling bekræfter historien. Niels Jørgensen blev gift med Jensine Marie Jensen
fra Pederstrup, og den 30.8.1885 nedkom hun med sønnen Kristen Jørgensen!
Efter Christian Nielsens død den 12.6.1884 blev der ikke umiddelbart foretaget skifterets
behandling af matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup, men uanset dette må den næste ejer af ejendommen
frem til skifteretsbehandlingen den 8.11.1904 blive enken Johanne Jørgensen – fra 1885 Johanne
Kallestrup.
6.

Johanne Kallestrup
Født: 26.1.1855
Død: 22.4.1938

Det aktive kristenliv i Vrå,
Den danske befolkning kan religionsmæssigt opdeles i 4 grupper: 1) De aktive kristne, 2) de passive
kristne, 3) de ikke troende og 4) andre trosretninger.
At være aktiv kristen betyder, at man lever med Vorherre hele tiden. Man beder morgenbøn, laver
måske morgenandagt med familien med salmesang, læsning i bibelen, beder fadervor og andre
bønner. Man beder bordbøn og afslutter også dagen med andagt og 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 også gerne opgaver i det kirkelige liv.
Den første, der i Vrå træder tydeligt frem som en aktiv kristen, er Johanne Kallestrup der i 1889
påbegyndte en søndagsskole. Johanne Kallestrup indbød børn fra Vrå og Pederstrup til sit hjem på
gården formentlig ca. hver anden søndag formiddag, hvor der blev læst op af bibelen, forklaret hvad
teksterne betød, sunget salmer og bedt fadervor. Altså en slags minigudstjeneste for børn. Da hun i
1923 flyttede til aftægtslejligheden på Nedergård flyttede søndagsskolen med. Efter Axel
Gaardsteds ankomst til Vrå på matr. nr. 1a, Vrå by, Pederstrup sogn, i 1923, hjalp han til ved
søndagsskolen, og det fortsatte til Johanne Kallestrups død i 1938, hvor Axel Gaardsted og hans
kone Frederikke fortsatte med søndagsskolen til 1971, hvor de flyttede til Rødding.
Johanne Kallestrups søn fra første ægteskab, Jørgen Christensen Nedergaard, giver i sin bog:
,,Erindringer fra et langt liv” en beskrivelse af forældrenes oplæring af børnene til Kristendom:
,,Den første oplæring til kristendom, både teoretisk oplysning og vore forældres gode eksempel i
deres kristne livsførelse, fik vi del i ved den daglige husandagt med bøn og læsning af bibelen, og
kort bordbøn ved de daglige måltider blev stadig brugt. Desuden begyndte mor tidligt at fortælle os
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historier fra bibelen og andre fortællinger. Og far, som var god til at synge, skulle og ville gerne
røgte den opgave at synge aftensang, før vi gik til ro. Aftensang i barndomshjemmet i Vrå på
melodien: ,,Jeg går i fare, hvor jeg går”:
,,En dag nu atter er forbi, og lykkelig til ende.
Min takkesang jeg stemmer i, med den vil jeg mig vende
til Gud i Himmelen; han er min bedste ven.
Han fører mig ved almagtsbånd, vejleder ved sin Helligånd.
Han har i dag forsørget mig med føde og med klæde.
I morgen han ej glemmer mig; oh hvilken trøst og glæde.
Enhver, som på dig tror, til skamme aldrig står.
Om tro jeg daglig beder dig; i tro jeg daglig øver mig.
Vi atter nu til senge gå, i Jesu navn at hvile.
Så lad os sove ud i ro for alle ,,fjendens” pile.
Skal vi stå op igen, vi atter haste hen
til dig vor Gud med tak og bøn, for du os frelste ved din søn.
Men hvis det er dit øjemed i nat vor sjæl at kræve,
Da lad os findes vel beredt at møde dig med ære.
Da er det sidste gang, vi synger aftensang.
Men hisset i din himmelsal, vi uden ende synge skal”.
Ny ejer af matr. nr. 3a m.fl. i Vrå
Den 8.11.1904 foretog skifteretten i Viborg skiftet efter Christian Nielsen (Nedergaard), der døde
den 13.6.1884. Ejendommen bestod af følgende matrikler med bygningerne på matr. 3a:
Matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup – skyldsat til 1 tønde, 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 1 album.
Matr. nr. 12 c, Pederstrup by - skyldsat til 2 fjerdingkar og 1½ album.
Matr. nr. 21 a, Pederstrup – skyldsat til 3 fjerdingkar og 1 album.
7. Niels Nielsen Kallestrup var født 14.5.1861 som søn af Niels Christian Nielsen Kallestrup og
Birthe Nielsen på Søndalsgård, og han blev som nævnt ovenfor gift den 30.10.1885 med enken
Johanne Jørgensen.
De fik 5 børn:
8.8.1886: Christen Nielsen Nedergaard Kallestrup. Han
blev politibetjent i Viborg og gift med Anne Johansen.
Han døde på sygehuset den 28.2.1962.
8.7.1888: Birthe Marie Nielsen Kallestrup
Gift den 13.4.1917 med gårdmand Laurids Christian
Madsen, Overlade. Hun døde den 2.12.1976.
21.2.1892: Niels Samuel Nielsen Kallestrup.
Gift den 4.4.1918 med Marie Pedersen, og de overtog
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en gård på 4 tønder hartkorn ved Thorsager.
Senere overtog de Maries forældres gård på knap 7 tønder
hartkorn i Skrejrup, Rønde. Han døde den 22.2.1976
25.2.1895: Jensine Marie Nielsen Kallestrup. Døde den
24.9. 1943 på Viborg sygehus som ugift husbestyrerinde
hos mejeribestyrer Kristian Marius Nielsen, Sønder Vinge.
Hun havde været husbestyrerinde der siden hendes halvsøster, sygeplejerske Else Katrine Nielsen Nedergaard
døde fra 3 små børn den 22.6.1918. Det ene barn var fra
mejeribestyrerens første ægteskab, og de to yngste var
fra Else Katrines ægteskab med mejeribestyreren.
13.2.1900: Christian Ejnar Nielsen Kallestrup.
I 1905 byggede Niels Nielsen Kallestrup et nyt stuehus, der blev placeret syd for avlsbygningerne.
I 1915 solgte enken Emilie Wyrtz, Sødalvej 3 til Niels Nielsen Kallestrup. Købekontrakten blev
underskrevet den 8.9.1915. Prisen for ejendommen var 10.000 kr.. Ejendommen omfattede følgende
matr. numre:
Matr. nr. 3b, Vrå by, Pederstrup – skyldsat til 1 ¼ album.
Matr. nr. 3c, Vrå by, Pederstrup – skyldsat til 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 1 ¼ album.
Matr. nr. 21c, Pederstrup by – skyldsat til 2 ¾ album
I forbindelse med handelen blev der fraskilt en mindre parcel, som Niels Nielsen Kallestrup
beholdt. Parcellen fik matr. nr. 3e, Vrå by, Pederstrup og blev skyldsat til 1 album. Skødet blev
tinglæst den 23.5.1916.
Med overtagelse den 17.10.1915 solgte Niels Nielsen Kallestrup Sødalvej 3 videre til snedker Søren
Christian Nielsen, Løvel. Det var dog ikke al jorden, der fulgte med i handelen. Matr. nr. 3b, Vrå
by, Pederstrup – en lille englod ved Rødsø – og ovennævnte matrikel nr. 3e, Vrå by, Pederstrup,
beholdt Niels Nielsen Kallestrup. Prisen for Sødalvej 3 i denne handel var 10.000 kr., og skødet
blev tinglyst den 23.5.1916.
Niels Nielsen Kallestrup solgte også en parcel af matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup til snedker Søren
Christian Nielsen til overtagelse den 17.10.1915. Parcellen fik matr. nr. 3f, Vrå by, Pederstrup og
blev skyldsat til 1 fjerdingkar og 2 album. Prisen for parcellen var 1.000 kr., og skødet blev tinglyst
den 23.5.1916.
Til overtagelse den 1.1.1924 solgte Niels Nielsen Kallestrup ejendommen Nedergård til sønnen
Christian Ejnar Nielsen Kallestrup. Prisen blev fastsat til 37.300 kr., der blev betalt med overtagelse
af en restgæld på 20.900 kr., en aftægtskontrakt til en værdi af 9.400 kr. samt 1.000 kr. hver af
Christian Ejner Nielsen Kallestrups daværende 7 hel- og halvsøskende. Skødet blev tinglyst den
14.11.1923
Ejendommens arealer omfattede i 1924 følgende:
Matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup skyldsat til 1 tønde, 3 fjerdingkar og 2 ¾ album
Matr. nr. 3b, Vrå by, Pederstrup, skyldsat til 1 ¼ album

26,9950 ha
0,6221 ha
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Matr. nr. 3e, Vrå by, Pederstrup, skyldsat til 1 album
Matr. nr. 21a, Pederstrup by, skyldsat til 3 fjerdingkar, 1 album
Matr. nr. 12c, Pederstrup by, skyldsat til 2 fjerdingkar, 1 ½ album
I alt

0,2440 ha
0,6674 ha
0,8823 ha
29,4109 ha

Samtidig med tinglysningen af skødet blev der tinglyst en omfattende aftægtskontrakt, som bringes
her i sin fulde længde:
Aftægtskontrakt på matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup sogn.
Christian Ejnar Nielsen Kallestrup forpligtede sig og sine arvinger, disse in solidum at præstere
følgende aftægt til sin nævnte fader, Niels Nielsen Kallestrup og hans nuværende hustru Johanne
født Jørgensen:
1. De nævnte aftægtsfolk erholder så længe nogen af dem lever, fri bolig i sydenden af gårdens
østre hus i en lejlighed bestående af 3 værelser og køkken. Aftægtsfolkene har endvidere ret
til haven, beliggende øst for den østre mur ud til vejen og begrænses mod nord af en linie,
der går fra midten af den østre mur mod øst ud til vejen og begrænses mod nord af en linie,
der går fra midten af den østre mur mod øst ud til vejen og strækker sig 20 m mod syd
således, at den danner en firkant med indkørsel midt igennem. Endvidere har aftægtsfolkene
ret til deres udelukkende rådighed den østlige halvdel af Toftageren samt den nærmeste
plantage i heden, hvorfra jeg på forlangende skal lade hjemkøre det brændsel, som
aftægtsfolkene måtte ønske.
2. Aftægtsfolkene erholder til deres underholdning årlig 4 tdr. rug, hvoraf de 2 tønder leveres i
april og 2 tønder i november. 3 tønder kartofler, som leveres om efteråret, 40 kg flæsk med
halvdelen 1. april og halvdelen 1. november, 1 lammekrop på 20 kg, som leveres om
efteråret. 20 l petroleum samt 12 snese friske hønseæg, som leveres med 1 snes den første i
hver måned. I tilfælde af, at aftægtsfolkene selv ønsker at holde høns, skal de have ret til
disse på ejendommen så mange som de ønsker, og erholder da i stedet for de ovennævnte 12
snese æg, 3 tdr. havre. Hvert forår erholder de 2½ kg uld, og daglig 2 l mælk at levere om
morgenen og 2 l skummet mælk at levere, når mælkevognen kommer fra mejeriet. Endelig
erholder aftægtsfolkene årlig 12.000 stk. gode og tørre skudtørv leveret i hus i august i den
ene halvdel af gårdens tørvehus, som er til aftægtsfolkenes rådighed. I penge erholder
aftægtsfolkene årlig 250 kr., som erlægges med 70 kr. i januar og 60 kr. hver den 1.4, 1.7.
og 1.10. Hvis aftægtsfolkene ønsker det skal de i stedet for 100 kr. af den kontante ydelse
have årlig 35 kg smør, 5 kg ost, 40 kg byggryn, 50 kg flormel og 25 kg florsigtemel således,
at 100 kr. afgår med 25 kr. hvert kvartal.
3. Aftægtsfolkene har sammen med gårdens øvrige husstand ret til at tage vand fra gårdens
bedste vandsted, og om det forlanges, skal ejeren bringe vandet ind i aftægtsboligen også til
vaskning af tøj. Hvis aftægtsfolkene forlanger det, skal jeg dog lade deres tøj vaske uden
vederlag. De har endvidere ret til medafbenyttelse af bageovn, vaskehus, bryggeredskaber
og kedel.
4. Aftægtsfolkene skal så ofte de ønsker det, have ret til deres rådighed befordring bestående af
gårdens bedste fjedervogn, 2 heste og 1 kusk, dog ikke ud over 15 rejser a 25 km årligt.
5. Aftægtsfolkene forbeholder sig ret at færdes uhindret på ejendommen, hvor de ønsker det og
når de ønsker det.
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6. I sygdomstilfælde og i øvrigt når det påkræves er jeg og efterfølgende ejere pligtig til at
sørge for aftægtsfolkenes forsvarlige og omsorgsfulde pleje og pasning, ligesom jeg skal
bekoste lægekørsel, medicin og afhentning af medicin.
7. Det skal stå aftægtsfolkene frit for i tilfælde af den enes død, den længstlevende at fraflytte
aftægtsboligen og tage ophold andetsteds. I så tilfælde bortflader foruden boligen og haven
ret til ildebrændsel og mælk, og derfor betales da 100 kr. årlig med 50 kr. hver den 1. maj og
1. november. De øvrige præstationer ifølge foranstående er jeg derimod pligtig til at levere
på aftægtsfolkenes bolig inden for en afstand af 2 mil fra den nuværende bolig. I tilfælde af,
at aftægtsfolkene ønsker det, kan de opgive retten til foranstående ydelser, og skal de da i
stedet herfor, så længe nogen af dem er i live, have en kontant årlig ydelse på 600 kr., der
erlægges forud med 300 kr. hver 1. januar og 1. juni. Når aftægtsfolkene engang er fraflyttet
aftægtsboligen og har opgivet aftægtsydelserne kan de med et halvt års varsel atter flytte
tilbage, hvis de ønsker det og erholde aftægten således som den er bestemt i det
foranstående.
8. Ved aftægtsfolkenes død er jeg pligtig at sørge for og bekoste den hæderlige begravelse efter
egnens skik og brug. Efter den længstlevendes død erholder aftægtsyderen herfor alle vore
efterladenskaber af enhver slags. Til sikkerhed for den nøjagtige og skadesløse opfyldelse af
foranstående bestemte aftægt meddeler jeg herved aftægtsfolkene prioritet og panteret i den
forannævnte ejendom, matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup sogn og oprykkende næstefter 20.900
kr. til kreditforeningen i Viborg ifølge 2 obligationer med statutmæssige forpligtelser. Jeg
Christian Ejnar Nielsen Kallestrup erklærer mig enig i ovenstående og tiltræder denne
kontrakt i eet og alt. Af hensyn til det stemplede papir erklærer vi herved på tro og love, at
den årlige værdi af aftægten er 600 kr., kapitalværdi 9.000 kr. begravelsesomkostninger 400
kr., i alt 9.400 kr.. Viborg den 7.11.1923. Som aftægtsyder: Christian Ejnar Nielsen
Kallestrup. Som aftægtsnyder: Niels Nielsen Kallestrup og Johanne Kallestrup.
Tinglyst den 14.11.1923.
Niels Nielsen Kallestrup døde 4.7.1945 og Johanne Jørgensen døde 22.4.1938.
8. Christian Ejnar Nielsen Kallestrup.
Født 13.2.1900

Dagmar Marie Sørensen.
Efter 1907:
Dagmar Marie Vorsøe
Født: 13.3.1904
Død: 5.2.1988.
Datter af Jakob Vilhelm Sørensen
og Dorthea Nielsen, Roum. Efter 1907:
Vorsøe.

Død: 2.6.1981.

17.10.1924.
Klejtrup kirke

Christian Ejnar Nielsen Kallestrup og Dagmar Vorsøe fik 6 børn:
20.7.1925: Henry Kallestrup
Død 21.7.1925.
28.4.1927: Henry Kallestrup. Han blev den 17.10.1950
gift med Dorthea Skovgaard, født den 20.8.1928 som
datter af landmand Christian Skovgaard og Nielsine
Andreasen, Øls sogn. De fik børnene:
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Hanne den 22.5.1951
Kurt den 25.6.1952
Lisbeth den 21.8.1953
Kristian den 7.10.1954
Marianne den 8.4.1961. Død 30.10.2019
Dorthea Stougaard døde den 19.2 1966
Henry Kallestrup var med i modstandsbevægelsens
sidste del under Verdenskrig II. I 1950 købte han gård
i Klejtrup, som han drev frem til ca. 1960, hvor de flyttede
til Nedergård i Vrå, hvor han hjalp til med gårdens drift. I
1968 efter Dortheas død købte han et
dambrug i Hørup ved Vester Bjerregrav. Hans samlever i
Hørup var Nina Nielsen, der var født 22.6.1927 og havde 2
drenge. Henry Kallestrup døde den 30.12.2011.
6.2.1930: Johanne Kallestrup. Hun blev gift den 6.9.1950
med Johannes Grydgaard, født den 30.12.1923 som søn af
landmand Knud og Marie Grydgaard, Timring. De havde
en ejendom i Klejtrup, hvor de fik børnene:
Erik den 28.12.1952.
Ejnar den 23.1.1957.
Johannes Grydgaard døde den 3.10.2003.
27.2.1934: Esther Dorthea Kallestrup.
24.5.1940: Grethe Kallestrup. Hun blev den 14.10.1960
gift med Villy Skovhus Laursen, født den 26.12.1932 som
søn af bmd. Christian Laursen og Jenny Hertha Skovhus
Nielsen, Skorup, Silkeborg. Han var tømmermester i
Bigum. Villy Laursen døde den 18.9.2006. De fik
børnene:
Alex den 27.6.1962
Karin den 15.2.1964
Jørgen den 21.7.1965
2.9.1945: Birgit Kallestrup. Hun blev den 27.3.1966 gift
med Poul Aksel Nørgaard, født den 7.8.1943 som søn af
Laurits Harald Nørgaard og Margrethe Pedersen, Ingstrup.
De bor i Silkeborg, hvor de fik børnene:
Tina den 10.6.1968
Flemming den 18.6.1970
2.9.1945: Dødfødt pige
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Christian Ejnar Nielsen Kallestrup byggede en svinestald vest for den firlængede gård. Det er
formentlig også ham, der udskiftede stråtaget på stuehuset og udhusene med fast tag.
Christian Ejnar Nielsen Kallestrup købte med skøde af 11.3.1927 ejendommen matr. nr. 1bo, Sødal
Hgd., Rødding for 1.500 kr.. Ejendommen omfattede jorden øst for Vråvej mellem matr. nr. 1d, Vrå
by, Pederstrup og Sødal skov. Ejendommen bestod af 2,6670 ha og et stråtækt hus, der indeholdt
beboelse og stald. Skødet blev tinglyst den 25.3.1927.
Ejendommen blev i 1935 solgt videre til savskærer og husmand Alfred Sørensen, Vrå, for 5.000 kr..
Af tingbogspapirerne fremgår det, at det var Alfred Sørensens ægtefælle, Gunda Dusina Sørensen,
der blev skødehaver.
Med skøde tinglyst den 6.1.1944 købte Christian Ejner Kallestrup af Viggo Nielsen, Løvel, matr.
nr. 1b, Åstrup, Løvel. Matriklen var skyldsat til 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 0 ¾ album. Arealet blev
overtaget 2.1.1944, og prisen var 7.750 kr.. Der var tinglyst vejret over matr. nr. 2b, Åstrup, Løvel.
Med skøde tinglyst den 3.8.1954 er anført et køb af matr. nr. 12f, Løvelbrovej 17, Pederstrup by.
Sælgeren var Risgaard Mortensen, Løvelbrovej 17, Pederstrup. Arealet var skattemæssigt vurderet
til 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 2 ¼ album. Pris 3.000 kr.. Dette matrikel nummer blev senere
overført til matr. nr. 12c, Pederstrup.
I 1969 solgte Christian Ejnar Nielsen Kallestrup og Dagmar ejendommen til datteren og
svigersønnen Esther og Jens Rickardt Nielsen, og de flyttede til Hald Ege ved Viborg.
9.

Jens Rikardt Nielsen.
Født 25.8.1928
Søn af hmd. Jens Nielsen og
Jensine Marie Nielsen, Hornum.

5.12.1953.
Løvel kirke.

Esther Dorthea Kallestrup.
Født 27.2.1934
Død 23.10.2018.
Datter af Christian Ejnar Nielsen
Kallestrup og Dagmar MarieVorsøe.

Jens Rikardt Nielsen og Esther Dorthea Kallestrup fik børnene:
21.10.1957: Jytte Nielsen.
28.5.1963: Inge Nielsen.
9.6.1966: Eva Nielsen.
9.6.1966:ElinNielsen.
15.1.1968: Jens Kallestrup Nielsen.
Esther og Rikardt Nielsen startede deres landmandstilværelse med at købe en ejendom af Katrine
Kirstine Kristensen, Løvel. Ejendommen ligger på Gl. Røddingvej 12, og den har matr. nr. 34a. Den
var skyldsat til 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 1½ album Med i handelen fulgte matr. nr. 63, Løvel,
hvilket er et moseareal nordøst for Løvel, hvor der blev gravet tørv. Handelen blev tinglyst den
12.11.1953. Ejendommen var på 14,20 ha og prisen var 67.500 kr.. Med i handelen fulgte
besætning, avlsredskaber og inventar i øvrigt.
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Denne ejendom blev solgt igen med skøde tinglyst den 26.9.1967. Prisen var da steget til 167.500
kr..
Den 14.3.1966 købte Esther og Ricardt Nielsen Langagergård, Enghavevej 27, Løvel, af Hilmar
Tougaard. Ejendommens arealer var skyldsat under følgende matrikelnumre:
Matr. nr. 6c, Løvel 1 fjerdingkar 2 ¼ album.
Matr. nr. 27a, Rødding
0 ¼ album.
Matr. nr. 1c, Batum 1 fjerdingkar 0 ¼ album
Matr. nr. 3d, Batum 1 fjerdingkar 0 ¼ album
Matr. nr. 1bv, Sødal Hgd.
0 2½ album
Det samlede areal var 21,7621 ha. Besætning, inventar og avl indgik ikke i handelen. Vedrørende
matr. nr. 1bv, Sødal Hgd. var der lyst vejret til matr. nr. 1ay og az, Sødal Hgd.. Prisen var 150.000
kr., og handelen blev tinglyst den 17.3.1966.
Ejendommen blev solgt igen den 20.10. 1969 til Niels Jakobsen, Teglgårdsvej 10, Hald Ege.
Handelen var en treparts handel i den forstand, at Esther og Rikardt Nielsen overtog Nedergård i
Vrå – se senere – og de hidtidige ejere af Nedergård, Ejnar og Dagmar Kallestrup, overtog
Teglgårdsvej 10 i Hald Ege.
I salget af Langagergård indgik ejendommens grisebesætning + maskiner og inventar. Prisen var
235.000 kr., og Handelen blev tinglyst den 21.11.1969.
Langagergård blev i øvrigt i Aage Philipsens ejerperiode omkring 1950 en af de første mindre
ejendomme i området, der fik traktor, idet han erhvervede sig den lille Farmall Cup – en
besynderlig traktortype, hvor motor og førersæde var placeret forskubbet til venstre side af traktoren
Med skøde tinglyst den 21.11.1969 overtog Esther og Rikardt Nielsen Nedergård i Vrå for 330.000
kr.. Ejendommen omfattede på dette tidspunkt følgende matrikelnumre: 3a, 3b, 3e, Vrå by,
Pederstrup og 12c og 21a, Pederstrup by. Med skøde tinglyst den 9.8.1991 købte de matr. nr. 14n,
Pederstrup by, beliggende i Løvelbro med 9,1250 ha, heraf vej 125 m2. Prisen var 195.000 kr..
I Rikardt Nielsens ejerperiode skete der store bygningsmæssige ændringer på Nedergård. Dels blev
stuehuset udbygget med en vinkelbygning mod syd, og dels blev alle de hidtidige avlsbygninger (på
nær en lagerbygning) og aftægtslejligheden fjernet og erstattet af en lade, en kostald til 50 køer og
ungkreaturer over 2 år og 50 kalve og kvier, og der blev bygget gyllebeholder.
Esther og Rikardt Nielsen solgte igen til I/S Nedergård ved Erik Overgård og Anna Berg Olesen for
2.954.000 kr.. Overtagelsesdagen var den 20.12.1993, og skødet blev tinglyst den 21.1.1994. Esther
Kallestrup blev således den sidste i Nedergaard og Kallestrup slægterne på matr. nr. 3a i Vrå.
Denne handel i 1993 omfattede følgende:
Matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup
Heraf vej
Matr. nr. 21a, Pederstrup by
Matr. nr. 14n

27,7641 ha
(1,1630 ha)
0,6674 ha
9.1250 ha
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Heraf vej
Matr. nr. 12c, Pederstrup by
Heraf vej
I alt

(0.0125 ha)
2,3154 ha
(0,0040ha)
39,8719 ha, heraf vej 1,1795 ha

Endvidere medfulgte inventar, redskaber samt en besætning på 45 køer og kvier over 2 år, 20 kvier
1-2år og 30 kalve under 1 år
10.

Erik Overgaard.
Født den 25.08.1957.
Søn af Niels Sørensen
Overgaard
og Elna Møller, Vindum.

16.6.2001.
Pederstrup kirke.

Anne Berg Olsen.
Født 16.8.1963.
Datter af
Gunhild Vissig Berg
og Holger Louis Berg,
Glamsbjerg.

Erik Overgaard og Anne Berg Olsen har fået børnene:
11.6.1991: Karen Berg Overgaard
11.11.1992: Frederik Berg Overgaard
9.1.1996: Ditlev Berg Overgaard
28.11.2002: Alfred Berg Overgaard
Frederik Berg Overgaard lider af muskelsvind, hvilket har nødvendiggjort en tilbygning til
østenden af stuehuset på Nedergård, en udvidelse, som Viborg kommune har bidraget til
økonomisk.
Erik Overgaard og Anne Berg Olsen har begge den traditionelle landmandsuddannelse som den var
sammensat ved årtusindskiftet. Deres landbrugsskoleophold var på Den Økologiske Landbrugsskole
ved Åbybro før den blev fusioneret med den økologiske landbrugsskole på Kalø i 2003.
De var begge før købet af Nedergård optaget af tanken om andelslandbrug ud fra erfaringerne fra
Søgård andelslandbrug ved Sdr. Felding 30 km syd for Herning. Gården i Vrå blev derfor ikke købt
af Erik Overgaard og Anne Berg Olesen personligt, men af I/S Nedergård ud fra forestillingen om,
der med tiden kunne komme flere ejere, så I/S Nedergård også blev et andelslandbrug. Men det er
så ikke blevet aktuelt.
Deres landmandsgerning på Nedergård var fra starten i 1994 økologisk drift. Og de startede med en
besætning på 48 køer og leverede mælken fra disse til Thise Mejeri i Salling. Anne Berg Olsen var
med i dette mejeris bestyrelse i 2001-2002. Allerede i 1998 var den store kostald med dybstrøelse
færdigbygget og klar til at huse køerne, og nu blev der plads til 65 køer plus opdræt. Den tidligere
kostald, der var opført af Richard Nielsen, blev så anvendt til kælvningsbokse, m.m..
På ejendommen er der en lagerbygning, hvor der tidligere lå en svinestald. Denne lagerbygning er
opført af Richardt Nielsen. Der er også en staklade, som er opført af Richardt Nielsen.
Jordkøb.
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Bernt Kallestrup Olesen, Vrå, solgte den 1.2.1994 et areal på 13,8861 ha til I/S Nedergård. Arealet
var del 2 af matr. nr. 1e og 2a, Vrå by, Pederstrup. Skødet blev tinglyst den 15.8.1994. Prisen var
352.416 kr.. Arealet omfattede en del af Bernt Kallestrup Olesens jord grænsende op til matr. 3a,
Vrå by, Pederstrup, mod nord, matr. nr. 4a, Vrå by, Pederstrup, mod vest og matr. nr. 1a, Vrå by,
Pederstrup sogn mod syd. Arealet blev i forbindelse med denne handel overført til matr. nr. 3a, Vrå
by, Pederstrup. En af servitutterne på arealet var en vejret for matr. nr. 5a, Vrå by, Pederstrup, tværs
over matr. nr. 2a, Vrå by, Pederstrup, ud til Vråvej på Sødalsbakken mod nord. Denne besynderlige
vejret blev tinglyst den 1.7.1942.
Det var oprindelig meningen, at Esther og Ricardt Nielsens søn, Jens Kallestrup Nielsen, skulle
overtage Nedergård, når Esther og Ricard Nielsen ikke ville mere. Og det var aftalt med Bernt
Olesen, at ovennævnte areal skulle overtages af Jens Kallestrup Nielsen. Men han fik konstateret en
diskusprolaps og blev fra lægeligt hold frarådet at beskæftige sig med landbrug.
Peter Gaardsted, Vrå, solgte den 31.12.1997 et areal på 14,6500 ha til I/S Nedergård. Arealet var del
1 af matr. nr. 1a, 2e og 8a, Vrå by, Pederstrup. Skødet blev tinglyst den 13.10.1998. Prisen var
560.000 kr.. Arealet omfattede Peter Gaardsteds jord vest for Vråvej grænsende op til Bernt
Kallestrup Olesens tidligere jord mod nord og til matr. nr. 1d, Vrå by, Pederstrup mod syd. Arealet
blev i forbindelse med denne handel overført til matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup.
Deklaration vedrørende markvej og vejret.
Den 7.9.2004 blev der tinglyst en deklaration vedrørende retten for matr. 5a, Vrå by, Pederstrup, til
at have en vej tværs over matr. nr. 2a, Vrå by, Pederstrup. Deklarationen har følgende ordlyd:
,,I henhold til indgået overenskomst om omlægning af markvej over matr. nr. 2f, Vrå by, Pederstrup
sogn og matr. 3a smst. er der aftalt følgende:
Den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 4a, Vrå by, Pederstrup sogn, meddeles herved ret til
landbrugsmæssig færdsel ad den på vedhæftede tinglysningsrids med gul farve viste 4,5 brede
markvej over matr. nr. 2f og matr. nr. 3a smst..
Det er samtidig aftalt, at retten til færdsel ad det gamle trace, som ligeledes er vist på det
vedhæftede tinglysningsrids, er bortfaldet.
Den fremtidige vedligeholdelse af markvejen er de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 2f og 3a
uvedkommende.
Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 4a, Vrå by, Pederstrup.
Foranstående bestemmelser begæres tinglyst på matr. nr. 2f og 3a, Vrå by. Pederstrup. Med hensyn
til pantehæftelser, servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Underskrevet af Lone Kjærsgaard Olesen for matr. nr.2f, Anne Berg Olesen og Erik Overgaard for
matr. nr.3a og Steen Madsen for matr. nr. 4a. (Steen Madsen er også ejer af matr. nr. 5a)
Dermed forsvandt matr. nr. 5a’s ret til at køre tværs over andre folks jorder.
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Sporskifte.
Efter en meget aktiv start på Nedergård med omlægning til økologisk drift og en udvidelse af
arealet fra knap 40 ha til godt 68 ha blev der foretaget et sporskifte i 2003 i og med, at Erik
Overgaard dette år påbegyndte en læreruddannelse på Silkeborg seminarium. Efter denne
uddannelse var han fastansat lærer primært i Stoholm frem til 2019, og fremover vil han påtage sig
vikarjob som lærer. Samtidig overtog Anne Berg Olsen driften af Nedergård frem til 2015.
I 2007 blev mælkekvoten solgt, og derefter blev staldkapaciteten udnyttet af 50 moderdyr af
kødkvægrace.
I 2010 startede Anne Berg Olsen en uddannelse på Århus universitet, og 2015 kunne hun skrive
cand. scient i jordbrug, natur og miljø på visitkortet. Derefter fulgte en ansættelse som
landbrugsfaglig medarbejder ved Thise mejeri, hvor hun er mejeriets kontaktperson til mejeriets ca.
70 andelshavere.
I 2018 blev der lavet en 7-årig forpagtningskontrakt på Nedergaard med økologisk mælkeproducent
Jørgen Sønderby i Mammen, som har en besætning på 300 køer og som har ca. 100 kvier opstaldet i
bygningerne på Nedergård.
Private aktiviteter.
Anne Berg Olsen har været formand for menighedsrådet ved Pederstrup kirke fra 2000 til 2012.
Hun betragter sig selv som grundtvigianer, men formandsposten må vel betragtes som en
fortsættelse af det kirkelige engagement fra beboerne på Nedergård.
Matrikelinfo.
Den seneste opgørelse i Matrikelinfo vedrørende matr.nr. 3a, Vrå by, Pederstrup er fra 15.5.2003 og
indeholder følgende:
Matr. nr. 3a, Vrå by, Pederstrup
44,0649 ha
(heraf vej 1.0080 ha)
Matr. nr. 3k, Vrå by, Pederstrup
10,2506 ha
(heraf vej 0,3375 ha)
Matr. nr. 3l, Vrå by, Pederstrup
1,8544 ha
(heraf vej 0,0155 ha)
Matr. nr. 3m, Vrå by, Pederstrup
0,0727 ha
Matr. nr. 3n, Vrå by, Pederstrup
0,0327 ha
Matr. nr, 3o, Vrå by, Pederstrup
0,0249 ha
Matr. nr. 12c, Pederstrup by
1,9858 ha
(heraf vej 0,0040 ha)
Matr. nr. 12k, Pederstrup by
0,3296 ha
Matr. nr. 14n, Pederstrup by
9,1250 ha
(heraf vej 0,0125 ha)
Matr. nr. 21a, Pederstrup by
0,6674 ha

16

I alt

68,4080 ha
Heraf vej 1,3775 ha

Kilder:
Alfred Nedergaards slægt. Tilbage til år 1700. Han blev født 21.9.1908 på Sødalvej 3, Vrå.
Folketællinger.
Indscannede tingbøger 1927-2000
Kallestrup slægten. Slægtsbog fra 2014.
Kallestrup, Anders: Erindringer fra Åstrup. 2010.
Kallestrup, Kurt, Klejtrup
Nedergaard, J.C.: Erindringer fra et langt liv. Han blev født 2.9.1883 på Nedergård.
Kirkebøger.
Matrikel info.
Nettet.
Skøde og panteprokoller, Fjends og Nørlyng Herreder 1740 – 1927.
Laursen, Grethe, Vammen.
Nørgaard, Birgit, Silkeborg.
Olesen, Bernt, Vrå
Når et efternavn er anført i parentes betyder det, at personen har brugt dette efternavn, men
vedkommende er ikke døbt med navnet og har ej heller fået det bevilget.

29.10.2019. Leo Yding Sørensen

