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Jorden til denne ejendom blev i 1936 udstykket fra Gryshøjgård, Sødalvej 9, til sønnen Viktor 

Møller Rasmussen, født den 27.12.1912 som søn af Niels Christian Rasmussen og Kristine Marie 

Nielsen. Arealet. der fik matr. nr. 4c, Vrå by, var på 12,35 ha, og prisen var i alt 6.200 kr.. Der blev 

i 1936 etableret en statsejendom på arealet. Det er den sidst udstykkede ejendom fra Vrå gårdene. I 

1950 etableredes et maskinhus på ejendommen. 

 

Viktor  Rasmussen blev den 20.9.1936 i Løvel kirke gift med Signe Overgaard, født den 30.7.1911 i 

Karby sogn på Mors som datter af gårdmand Christen Mikkelsen og Marie Kathrine Madsen. 

Denne Christen Mikkelsen havde i øvrigt Sødalvej 5 i perioden 1907 – 1910. 

 

Det kan undre, at Signe som datter af Christen Mikkelsen blev døbt Overgaard. Men Christen 

Mikkelsens ægteskab med Marie Kathrine Madsen var hans andet ægteskab, og børnene i Christen 

Mikkelsens første ægteskab var alle døbt Overgaard. Det fremgår af Karby kirkebog, at man 

ønskede, at også børnene i det andet ægteskab blev døbt med efternavnet Overgaard. 

 

Christen Mikkelsen var i øvrigt ejer af Sødalvej 5 i perioden 1907-1910, før han flyttede til Karby. 

 

Viktor og Signe Rasmussen fik børnene: 

 

1.11.1940: Runa Kristine Rasmussen. 

14.8.1943: Mona Kathrine Rasmussen. 

 

 

I 1972 blev ejendommen solgt, og efter salget flyttede Viktor og Signe Rasmussen til Pederstrupvej 

2 i Løvel. Signe Rasmussen var i en årrække lokalmeddeler til Viborg Stifts Folkeblad.  

 

Viktor Rasmussen døde den 11.9.1983, og Signe Rasmussen døde den 18.1.1991. 

 

Søren P. Krogh. 

 

Den 1.8.1972 blev ejendommen solgt til ungkarl Søren P. Krogh, der er uddannet elektriker og 

driver installationsforretning fra ejendommen ud over landbrugsdriften, der omfatter markdriften og 

en slagtesvineproduktion. Der har i flere år været 2 faste medarbejdere ved 

installationsforretningen. I 1975 blev der bygget et maskinhus og et ellager på ejendommen. 

 

Søren P. Krogh er født den 10.6.1942 som søn af gårdejer Julius Krogh og hustru Ingeborg 

Kristence Kristensen, Loldrupgård. 

 

Kilder:  

Danske gårde i tekst og billeder, bind 3. 

Nettet. 

Krogh, P. Søren.  

Porsen, Runa. 

 

 

 


