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SØDALVEJ 3 OG 5 

 

Det er lidt specielt, at vi under to ejendomme placerer den sammen tekst, men disse ejendommes 

historie er knyttet ret tæt sammen, så samme tekst findes under såvel Sødalvej 3 som 5. 

 

Gårdejer Niels Christian Christensen og hustru Maren Marie Sørensen ejede fra 1846 gården 

Nedergård, som nu ligger på Vråvej 9 (matr. nr. 3a Vrå by, Pederstrup sogn). 

 

I 1872 fandt de tiden inde til at lade gården gå videre til næste generation. Søren Christian Nielsen 

skulle som den ældste søn overtage gården, men han var uddannet som både tømrer, bødker og 

snedker og ønskede at blive ved sit håndværk. Det blev derfor den 1 år yngre Christen Nielsen, der 

tog over som næste generation. Christen brugte navnet Nedergaard som sit efternavn, og hans børn 

blev døbt med dette efternavn. Christen døde den 12.6.1884, 39 år gammel, sparket ihjel af en hest. 

Enken, Johanne (Jørgensen) giftede sig atter den 30.10.1885 med Niels Nielsen Kallestrup. Det er 

altså Niels Nielsen Kallestrup, der fra dette tidspunkt driver Nedergård videre. 

 

Søren Christian Nielsen (Nedergaard). 
 

Til Søren Christian Nielsen blev der foretaget en udstykning af gårdens vestlige udmark grænsende 

op til Løvel sogn. Det var et jordstykke på 22,27 ha, som fik matr. nr. 3b, og Søren Christian 

Nielsen fik skøde på dette areal med tinglysning den 18.11.1872. Med en ejendom af denne 

størrelse skønnedes det, at Søren Christian Nielsen fortsat kunne blive ved sit håndværk som tømrer 

og snedker. 

 

Til Søren Christian Nielsen skal føjes, at han også brugte tilnavnet ,,Nedergaard”. Han er ligesom 

Christen heller ikke døbt med denne tilføjelse, og det fremgår ikke af kirkebøgerne for Pederstrup, 

at tilnavnet er registreret eller godkendt. Men som det fremgår senere blev alle hans 6 børn døbt 

med dette tilnavn. Jf. familiekilder lå gården i århundreder nede i engen ved Rødsø. Deraf kommer 

så navnet Nedergård, men gården blev på et senere tidspunkt flyttet op til dens nuværende placering 

på Vråvej 9. 

 

Søren Christian Nielsen blev født den 16.6.1844, og han blev gift den 21.9.1872 med Johanne 

Marie Pedersen, født den 4.6.1853 som datter af gårdmand Peder Andersen og hustru Nielsine 

Lauridsdatter, Pederstrup. Johanne Marie var kusine til Christens kone Johanne. 

 

Søren Christian Nielsen og Johanne fik børnene: 

 

25.3.1874: Nielsine Sørensen Nedergaard. 

17.10.1876: Peder Sørensen Nedergaard. 

20.1.1879: Maren Marie Sørensen Nedergaard. 

14.4.1882: Anders Sørensen Nedergaard. 

16.10.1886: Christa Sørensen Nedergaard. 

13.7.1892: Niels Christian Sørensen Nedergaard. 

 

Søren Christian Nielsen døde i Foulum den 17.12.1920, og Johanne døde samme sted den 

26.12.1929. Begge de nu ældre ægtefæller boede da hos et af børnene på Nedergårdsvej i Foulum. 

 

SØDALVEJ 3 
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Anders Sørensen Nedergaard. 

 

Med købekontrakt af 27.7.1904 solgte Søren Christian Nielsen (Nedergaard) 2 parceller til sønnen 

Anders Sørensen Nedergaard. Det drejer sig om følgende: 

 

Matr.nr. 3c, Vrå, hartkorn 1 skæppe, 1 fjerdingkar, 1 ¼ album. 

Matr. nr. 21c, Pederstrup, hartkorn 1 ¼ album. 

 

Dermed blev der to ejendomme ud af de ovennævnte 22,27 ha. 

 

På matr. nr. 3 c var der af sælgeren påbegyndt en bygning, der af sælger skulle fuldføres efter den 

plan, som sælger og køber var enige om sådan, at bygningen kunne tages i brug den 1.10.1904. 

Køber fik endvidere 2 køer og 1 kvie med i handelen. 

 

Købekontrakt og skøde blev tinglæst den 23.1.1905. 

 

Af købekontrakten og skødet fremgår det, at Anders Sørensen Nedergaard overtog ejendommen for 

2.000 kr., der skulle betales kontant på overtagelsesdagen. Købekontrakten anslår ejendommens 

værdi til 4.000 kr. og giver køber vejret til ejendommen ad en 3 alen bred vej. Skødet blev tinglæst 

den 31.1.1905. 

 

I 1907 købte Anders Sørensen Nedergaard matr. nr. 3b - en lille englod ved Rødsø - af faderen for 

500 kr.. Kontant betaling den 11.12.1907. Skødet på denne handel blev tinglyst den 7.1.1908. 

 

Anders Sørensen Nedergaard blev gift. den 18.11.1902 i Vammen kirke med Christine Laursen, 

født den 3.5.1877 som datter af husmand og smed Peder Laursen Hvam og Maren Andersen, 

Vammen.  

 

Christines mor, Maren Andersen, var datter af Anders Morten Jensen fra Lindum. Inden Christine 

Laursen Hvam blev gift med Anders Sørensen Nedergaard havde hun i 1899 født en dreng, der blev 

døbt Hans Christian Rasmussen Hvam. Rasmussen efter barnets biologiske far. 

 

Anders Sørensen Nedergaard og Christine fik børnene: 

 

2.3.1903: Valdemar Andersen Nedergaard, født i Vrå. 

3.10.1904: Johanne Marie Nedergaard, født i Vrå. 

14.4.1907: Søren Christian Nedergaard, født i Vrå. 

21.7.1908: Alfred Nedergaard, født i Vrå. 

26.9.1910: Ida Hansine Nedergaard, født i Vrå. 

31.3.1913: Marie Nedergaard, født i Tjele/Ørum. 

7.7.1914: Hans Peter Nedergaard, født i Tjele/Ørum. 

14.4.1917: Anders Christian Nedergaard, født i Tjele/Ørum. 

30.6.1919: Ejnar Christian Nedergaard, født i Roum. 

 

Efter salget af ejendommen i 1912 flyttede de til Foulum(Trekroner). Derefter til Hulbæk og 

endelig i 1918 til Roum. De tilhørte Indre Mission. Da familien flyttede til Roum tilsluttede Anders 

Sørensen Nedergaard sig sekten ,,Guds gamle stier” og blev så religiøs, at Christine, der var 
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grundtvigianer, lod sig skille. Anders Sørensen Nedergaard giftede sig igen som ældre og fik to 

børn med den nye kone, Anne. 

 

Anders Sørensen Nedergaard døde i Sundstrup den 7.1.1969 og Christine døde i Roum den 

17.10.1947. 

 

Jens Kristian Andersen.   

 

Den 10.4.1912 overtog Jens Kristian og Nielsine Andersen fra Brandstrup ved Vindum 

ejendommen med de tre matr. nr. 3b og 3c af Vrå samt 21c af Pederstrup. Handelen omfattede 

jorden, påstående bygninger og nagelfast tilbehør, 3 heste, 6 fækraturer, 2 får, 4 lam, 1 griseso, 

fjerkræ, seletøj, vogne, markmaskiner og – redskaber samt beholdninger af roer, kartofler, fourage, 

gødning og ildebrændsel samt medlemskab af Rødding mejeri. 

 

Købesummen blev fastsat til 8.350 kr. med en udbetaling på 3.000 kr.. Ejendommen var til 

ejendomsskyld vurderet til 7.500 kr.. Skødet blev tinglæst den 2.7.1912. 

 

Jens Kristian Andersen var født i Kølsen den 29.6.1878. Han døde i Vrå den 25.9.1913, kun 35 år 

gammel. 

 

Nielsine Andersen.  

 

Den 20. marts 1914 ansøgte enken Nielsine Andersen, født Poulsen, om at måtte sidde i uskiftet bo 

efter sin afdøde ægtefælle Jens Christian Andersen sammen med fællesbarnet Anders Munch 

Andersen, født i Brandstrup den 28.8.1911. Andragenet var anbefalet af sognepræst og sognefoged, 

og det blev bevilget og tinglæst den 6.6.1914. 

 

Daniel Wyrtz. 

 

Den 6.11.1914 solgte Nielsine Andersen ejendommen til Daniel og Emilie Wyrtz, Frederiks. 

Handelen omfattede de 3 matrikelnumre samt de påstående bygninger med mur- og nagelfast 

tilbehør, besætningen, avlsredskaber samt beholdning af korn, roer, kartofler, fourage, gødning og 

ildebrændsel. 

 

Prisen blev fastsat til 9.350 kr. med en udbetaling på 1.850 kr.. Køberen blev gjort bekendt med vej- 

rettighederne over matr. nr. 3d – Sødalvej 5 - og indtrådte i ejendommens rettigheder i mejeri, 

slagteri og et vandværksanlæg, der var etableret sammen med naboerne. 

 

Skødet blev tinglæst den 10.11.1914. Nielsine Andersen og sønnen fraflyttede sognet, men det 

vides ikke hvorhen. 

 

Daniel Wyrtz døde kort efter overtagelsen – formentlig i begyndelsen af 2015. Hans død er ikke 

noteret i kirkebøgerne for Pederstrup, Løvel eller Frederiks kirker. 

 

Emilie Wyrtz indsendte et andragende om at måtte blive på ejendommen i uskiftet bo sammen med 

Wyrtz’s 2 børn fra et tidligere ægteskab: Anton, født den 14.7.1898 og Christian, født den 

29.7.1900. Dette andragende blev bevilget den 24.9.1915 og tinglæst den 23.5.1916. 
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Niels Nielsen Kallestrup. 

 

Emilie Wyrtz solgte efter mandens død ejendommen til Niels Nielsen Kallestrup på matr. nr. 3a i 

Vrå – Vråvej 9. Købekontrakten blev underskrevet den 8.9.1915. Salgsprisen var 10.000 kr.. 

 

 

Ejendommen omfattede fortsat følgende matr. numre: 

 

Matr. nr. 3b, Vrå – skyldsat til 1 ¼ album. 

Matr. nr. 3c, Vrå – skyldsat til 1 skæppe,1fjerdingkar og 1 ¼ album. 

Matr. nr. 21c, Pederstrup – 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, og som blev skyldsat til 1 album. 

 

Skødet blev tinglæst den 23.5.1916. Efter salget flyttede Emilie Wyrtz og de 2 børn. Hvorhen vides 

ikke. 

 

Snedker Søren Christian og Eleonora Marie Nielsen. 

 

Niels Nielsen Kallestrup solgte med overtagelse den 17.10.1915 Sødalvej 3 videre til snedker Søren 

Christian Nielsen fra Løvel. Det var dog ikke al jorden ved Sødalvej 3, der fulgte med i handelen. 

Matr. nr. 3b – den lille englod ved Rødsø – og ovennævnte parcel med matr. nr. 3e, beholdt Niels 

Nielsen Kallestrup for sig selv. 

 

Salget omfattede ejendommens bygninger med mur- og nagelfast tilbehør, derunder 1 kakkelovn, 1 

komfur og 1 grubekedel, avl og afgrøder på mark og i hus, beholdninger af gødning og brændsel, 

avlsredskaber og – maskiner samt ejendommens besætning. Sælger indsatte 1 ko, 1 hest, 2 kvier 1 

griseso, 6 høner og 4 smågrise. Prisen var 10.000 kr.. 

 

Ejendommens matrikulære tilstand efter handlen var følgende. 

 

Matr.nr. 3c, Vrå, skyldsat til  1 skæppe, 1 fjerdingkar og 0 ¼ album. 

Matr. nr. 21c, Pederstrup, skyldsat til 2 ¾ album. 

 

Skødet blev tinglyst den 23.5.1916. 

 

Ejendommen blev navngivet Vestervang, men det vides ikke hvornår eller af hvem, den blev 

navngivet. 

 

Niels Nielsen Kallestrup solgte også en parcel af 3a til snedker Søren Chr. Nielsen til overtagelse 

den 17.10.1915. Parcellen fik matr. nr. 3f og blev skyldsat til 1 fjerdingkar, 2 album. Prisen for 

parcellen var 1.000 kr. og handelen blev tinglyst den 23.5.1916. 

 

Som nævnt under Sødalvej 5 købte snedker Søren Christian Nielsen den 1.3.1921 den vestlige 

parcel af matr. nr. 3d, Vrå samt matr. nr. 21b, Pederstrup. Pris 3.000 kr.. Efter udstykningen af 

parcellen fik den matr. nr. 3g, og den blev skyldsat til 2 ¾ album. Handelen blev tinglyst den 

22.6.1921. 
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Efter disse handler var den matrikulære tilstand på Sødalvej 3 følgende: 

 

Matr. nr. 3 c, Vrå, skyldsat til 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 0 ¼ album. 

Matr. nr. 3f, Vrå, skyldsat til 1 fjerdingkar, 2 album. 

Matr. nr. 3g, Vrå, skyldsat til 2 ¾ album. 

Matr. nr. 21b, Pederstrup, skyldsat til 2 fjerdingkar, 1 album. 

Matr. nr. 21c, Pederstrup, skyldsat til 2 ¾ album. 

 

Søren Chr. Nielsen, født den 15.1.1879 som søn af gårdejer Niels Christian Nielsen og hustru Ane 

Kirstine Christensen, Batum, blev gift blev gift den 26.11.1907 i Tapdrup kirke med Eleonora 

Marie Laursen født den 4.9.1880 som datter af Husmand Jacob Laursen og hustru Mette Christine 

Laursen, på Thisted hede, Tapdrup. De fik børnene: 

 

8.10.1908: Niels Arne Kristian Nielsen. 

3.6.1910: Meta Kristine Nielsen. 

26.1.1915: Esther Nielsen, død 5.11.1915. 

29.12.1917: Martin Nielsen. 

 

Efter salget af ejendommen i 1943 flyttede Søren Christian og Eleonora Marie Nielsen til gården 

Agathelund i Åstrup, hvor der var en lejlighed i den ene ende af stuehuset. Der var han 

altmuligmand, og han sagde, at det var den bedste tid, han havde haft. Der boede de i 8 år, hvorefter 

de købte et hus på Nørremøllevej 11 i Viborg. Eleonora Marie Nielsen døde den 9.10.1966, og 

derefter flyttede Søren Christian Nielsen op på Diakonhjemmet. Søren Christian Nielsen døde den 

25.9.1973 

 

Martin og Anna Marie Nielsen. 
 

Den 10.12.1943 solgte Søren Christian og Eleonora Marie Nielsen ejendommen til sønnen Martin 

og hans hustru Anna Marie Nielsen for 22.000 kr., heraf 10.000 kr. for løsøre. Skødet blev tinglyst 

den 17.12.1943. 

 

Anna Marie Nielsen var født den 7.3.1917 som datter af Jeppe og Jensine Pedersen, Vråvej 14, Vrå. 

Martin og Anna Nielsen blev gift den 5.12.1943, og de fik børnene: 

 

21.2.1945: Villy Nielsen. 

12.5.1948: Rita Nielsen. 

 

Martin og Anna Nielsens ejertid 1943 – 1982 var den store mekaniseringsperiode i landbruget, og 

det var også tilfældet på Sødalvej 3. Hestene blev udskiftet med en traktor, og alle markredskaber 

blev skiftet ud til nogle, der passede til traktoren. 

 

Der skulle også bygges maskinhus til traktoren og de nye markredskaber. Endvidere udvidede de 

ladearealet, og da køerne blev sat ud i 970erne, blev der bygget en svinestald. 

 

I 1982 solgte de jorden til Henning Foulum Nielsen for 235.000 kr. Skødet på dette blev tinglyst 

den 5.7.1982. Resten af ejendommen med et jordareal på 6.088 m
2
 blev solgt til ungkarl Tage 

Jakobsen fra Viborg for 375.000 kr.. Dette jordstykke beholdt matr. nr. 3c. 
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Derefter flyttede Martin og Anne Nielsen til Engvej 13 i Løvel, hvor de havde nogle gode år. 

 

Martin Nielsen døde den 8.1.2008 og Anna Marie døde den 29.6. 2002. 

 

Tage Jakobsen. 

 

Tage Jakobsen var fra Viborg. Den 5.10.1984 blev der tinglyst meddelelse om endelig 

tvangsauktion, og den blev afholdt den 3.4.1984. 

 

Knud Jørgen og Pia Jane Bay. 
 

Med auktionsskøde tinglyst den 8.5.1985 købte Knud Jørgen og Pia Jane Bay fra Løvel 

ejendommen for 325.000 kr.. Ejendomsvurderingen var på 280.000 kr.. 

 

Knud Jørgen Bay er født den 4.12.1959 som søn af Aksel og Karen Margrethe Bay, Løvel 

Vandmølle.. Han blev gift den 1.4.1989 på Tjele rådhus med Pia Jane Rasmussen, født den 

1.7.1963 i Viborg som datter af William og Kirstine Rasmussen, Viborg. 

 

Knud Jørgen Bay er udlært automekaniker, og Pia Jane Bay er blomsterdekoratør i Rødding. 

 

Knud Jørgen og Pia Jane Bay har sønnen Rasmus født den 13.8.1982, som bor i Mønsted.  

 

SØDALVEJ 5 

 

I 1907 indgik Søren Christian Nielsen (Nedergaard) en mageskiftekontrakt med karetmager og 

husmand Christen Mikkelsen i Foulum. Søren Christian Nielsen indskød hans ejendom i 

mageskiftet bestående af: 

 

Matr.nr. 3 b, Vrå, hartkorn 4 skæpper, 1 fjerdingkar og ½ album med undtagelse af en til matr. 3b, 

Vrå, hørende englod beliggende ved Rødsø. 

Matr. nr. 21b, Pederstrup, hartkorn 2 fjerdingkar, 1 album.  

Matr. nr. 52, Løvel, hartkorn ¼ album, en tørvegravslod, som med tinglysning den 30.4.1872 

tilhørte Søren Christian Nielsen (Nedergaard). 

 

I indskuddet medfulgte endvidere ejendommens bygninger med mur - og nagelfast tilbehør, 

derunder 2 kakkelovn, 1 komfur, 1 grubekedel, faste borde, hylder og rækker, endvidere 2 køer, 2 

kvier, 4 får 1 vædder, hønsene, 1 svin, beholdninger af fourage, gødning, ildebrændsel og 

ejendommens afgrøder.  

 

Christen Mikkelsens indskud bestod af ejendommen matr. nr. 6e af Foulum, Tjele sogn, hartkorn 1 

skæppe, 0 fjerdingkar, ½ album, med påstående bygninger med mur - og nagelfast tilbehør, 

derunder 1 kakkelovn, 1 komfur, 1 grubekedel, faste borde, hylder og rækker, beholdninger af 

fourage, gødning, ildebrændsel og ejendommens afgrøder. 

 

Handelen blev iværksat den 25.8.1906. 
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Søren Christians Nielsens indskud blev vurderet til en værdi på 9.000 kr., og Christen Mikkelsens 

indskud blev vurderet til en værdi på 6.000 kr.  Så Christen Mikkelsen skulle udrede 3.000 kr. for 

mageskiftet. 

 

Englodden ved Rødsø beholdt matr. nr. 3b, hartkorn 1 ¼ album. Den solgte Søren Chr. Nielsen til 

sønnen Anders Sørensen Nedergaard, Sødalvej 3, Vrå, for 500 kr. i 1907 med tinglysning den 

7.1.1908.  

 

Ovennævnte mageskifte blev tinglyst den 15.1.1907. 

 

Efter mageskiftet og frasalget af englodden ved Rødsø bestod Sødalvej 5 matrikulært af: 

 

Matr. nr. 3d Vrå, hartkorn 4 skæpper, 0 fjerdingkar, 2 ¼ album 

matr. nr. 21b, Pederstrup, hartkorn 2 fjerdingkar, 1 album 

matr. nr. 52, Løvel, hartkorn ¼ album 

 

Christen Mikkelsen. 
 

Karetmager og husmand Christen Mikkelsen var født den 21.1.1858 som søn af tømrer og husmand 

Mikkel Andersen, Villerslev på Mors. Han blev gift første gang med Ane Kirstine Jensen, der døde 

den 27.2.1904. Dernæst blev han i Tjele gift med Marie Katrine Madsen fra Foulum. 

 

Han solgte den 12.7.1910 Sødalvej 5 for 12.000 kr. til sin lillebror, møller Frederik Christian 

Mikkelsen, Vester Jølby på Mors. Matrikuleringen var uændret i forhold til ovennævnte mageskifte. 

I handelen medfulgte bygninger, avl og afgrøder. Handelen blev tinglyst den 2.8.1910. 

 

Christen Mikkelsen havde i hvert fald 2 børn i det andet ægteskab: 

 

14.10.1905: Valdemar Christensen Overgaard. Født i Tjele sogn. 

30.7.1911: Signe Elisabeth Overgaard, født i Karby sogn på Mors. 

 

Børnene i Christen Mikkelsens første ægteskab er alle døbt Overgaard, og det fremgår af Karby 

kirkebog, at man ønskede, at børnene af andet ægteskab også blev døbt Overgaard. Hvorfor vides 

ikke. Datteren Signe blev i øvrigt gift med Viktor Rasmussen, søn af Niels Christian Rasmussen, 

Gryshøjgaard, Sødalvej 9, da han i 1936 blev statshusmand på Sødalvej 13 på en parcel på 12,35 ha 

udstykket fra Gryshøjgård. 

 

Efter salget af Sødalvej 5 i 1910 flyttede familien Christen Mikkelsen til Karby på Mors, hvor 

Christen i forbindelse med Signes dåb i kirkebogen tituleres som gårdejer.    

 

Frederik Christian Mikkelsen. 

 

Han blev født den 29.8.1873 som søn af tømrer og husmand Mikkel Andersen og hustru Maren 

Kristine Kristensen, Villerslev, Mors. Og han var som nævnt ovenfor lillebror til Christen 

Mikkelsen og overtog Sødalvej 5 efter ham.  

 

Han blev den 23.11.1899 gift med Ane Marie Andreasen, født den 30.8.1875 som datter af gårdejer 

Laurits Andreasen, Ørum Sønderlyng. De havde i 1911 i alt 5 hjemmeboende børn: 
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5.2.1901: Valdemar Mikkelsen. 

29.8.1902: Helge Mikkelsen. 

20.1.1904: Ejnar Mikkelsen. 

14.9.1905: Laurits Mikkelsen. 

3.5.1907: Else Mikkelsen. 

 

Frederik Christian Mikkelsen solgte 28.9.1912 ejendommen til gårdejer P.E.Hvolbøll, Kristrup for 

12.850 kr.. Matrikuleringen uændret. Familien flyttede derefter fra sognet – hvorhen vides ikke.  

 

P.E.Hvolbøll. 

 

P.E.Hvolbøll transporterede 20.12.1912 retten til at få skøde videre til Niels Christian Nielsen, 

Loldrup pr. Viborg. Matrikuleringen uændret. Prisen var 10.000 kr.. Tinglyst 14.1.1913. 

 

Niels Christian Nielsen. 

 

Niels Christian Nielsen blev født i Viborg Domsogn den 28.1.1887 som søn af gårdejer Jens 

Nielsen og hustru Dorthea Jensen. Han blev den 17.12.1912 gift i Løvel kirke med Christa Andrea 

Frederiksen Jensen, født den 10.5.1889 som datter af husmand og landpost Anders Jensen og hustru 

Kristina Hansine Frederiksen Veirauch, Løvel. 

 

Mens de boede på Sødalvej 5 fik de børnene: 

 

25.4.1914: Anna Kristiane Nielsen. 

14.4.1915: Kamme Dorthea Nielsen. 

 

Det vides ikke, hvor familien flyttede hen, da de solgte ejendommen i 1921. 

 

 

Anna og Christian (Brøndum) Jensen. 

 

Med købekontrakter af 1.3.1921 solgte Niels Christian Nielsen jorder og ejendom til 3 forskellige. 

 

 Ejendommen blev solgt til Anne og Christian (Brødum) Jensen. Deres køb omfattede matr. nr. 52 

af Løvel samt en parcel af matr. 3d, Vrå. Købet omfattede også påstående bygninger med disses 

mur- og sømfaste tilbehør, herunder kakkelovne, komfur, grubekedel, avl og afgrøder, brændsel og 

gødning alle avlsredskaber, 1 fjedervogn og mejeriredskaber.  

 

Det solgte blev købt til oprettelse af et statshusmandsbrug, og til dette blev der hjemtaget 2 statslån 

på i alt 6.500 kr.. 

 

Købesum: 9.500 kr.. Købet omfatter hartkornsmæssigt: 

 

Matr. 3d, Vrå, 1 skæppe, 3 fjerdingkar, 2 ¾ album. 

Matr. 52, Løvel. 0 ¼ album. 

 

Handelen blev tinglyst 29.6.1921 
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De to andre jordhandler omfattede salg a) til Niels Verner Pedersen, Sødalvej 7 og b) til snedker 

Søren Christian Nielsen, Sødalvej 3. 

 

A) Niels Verner Pedersen købte den 1.3.1921 en parcel af matr. 3d for 6.000 kr.. I handelen indgik 

dog også en halvpart i en slåmaskine samt en del sædekorn. Løsørets værdi blev anslået til 1.500 

kr.. 

 

Efter udstykningen af matr. nr. 3d fik det udstykkede areal matr. nr. 3h, og den blev skyldsat til 

1.skæppe, 3 fjerdingkar og 2 ¾ album. 

 

Handelen blev tinglyst den 22.6.1921 

 

B) Snedker Søren Christian Nielsen købte den 1.3.1921 den vestlige parcel af matrikel nr. 3d, samt 

matr. nr. 21b, Pederstrup. Pris: 3.000 kr.. 

 

Efter udstykningen af matr. nr. 3d fik det udstykkede areal matr. nr. 3g, Vrå, og den blev skyldsat til 

2 ¾ album. 

 

Ejendommen blev navngivet Mosevang, men det vides ikke hvornår eller af hvem, den blev 

navngivet. 

 

Kristian (Brøndum) Jensen blev født den 18.9.1894 i Ørndrup, Hersom sogn, af gårdejer Anders 

Jensen og hustru Andersine Thøgersen. Tilnavnet Brøndum er han ikke døbt med, og det var 

faderen og farfaderen heller ikke. Hans broder Johannes Jensen, husmand i Pederstrup, brugte det 

også, men var heller ikke døbt med det. Det har ikke været muligt at opspore, hvor det kommer fra. 

 

Anna Jensen er født i Lynderup den 25.5.1896 som datter af tømrer Laust Bach Jensen og hustru 

Bolette. Anna er døbt Ane Kirstine Jensen, men hun valgte altså senere at bruge navnet Anna. 

 

Kristian (Brøndum) Jensen og Anna blev gift i Skals kirke den 4.6.1920, og de fik børnene: 

 

9.9.1920: Henry Brøndum Jensen. 

24.8.1924: Inga Brøndum Jensen. 

 

Stuehuset, de boede i, var fra ejendommens oprindelse i 1897erne og senere restaureret. Alle 

udbygninger blev ombygget i 1926. 

 

De solgte ejendommen i 1958 og flyttede til Løvel. Kristian (Brøndum) Jensen døde den 7.6.1986 

og Anna døde den 8.2.1975. 

 

Henning Foulum Nielsen. 
 

Henning Foulum Nielsen overtog ejendommen i oktober 1958. Skødet blev tinglyst den 28.11.1958, 

Ejendommen var til ejendomsskyld vurderet til 23.000, og prisen var 65.000 kr.. Der blev bygget 

nyt stuehus, kostald og lade i 1968 og en helt ny stald i 1979. 
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I 1982 købtes jorden på naboejendommen Sødalvej 3 – matr. nr. 3c, og arealet blev derved bragt op 

på 22,27 ha. Prisen var 235.000 kr. og skødet blev tinglyst den 5.7.1982. Ejendommens besætning 

kom efter dette jordkøb op på 40-45 køer. 

 

Henning Foulum Nielsen, født den 21.3.1932 som søn af husmand Niels Peter Nielsen og hustru 

Anne Margrethe Nielsen, Navntoft, blev gift den 26.6.1959 i Viborg domkirke med Ingrid Elise 

Tougaard, født den 26.5.1936 som datter af gårdejer Peder Madsen Tougaard og hustru Sigrid 

Marie Jørgine Kristiansen, Thougårdslund, Loldrup. 

 

De fik Børnene: 

 

4.5.1962: Maja. 

23.1.1964: Peder. 

12.9.1967: Britta 

13.9.1973: Tommy 

 

Henning Foulum Nielsen døde den 26.11.1985 få dage efter, at en lastvogn på hovedvej 13 kørte op 

bag i hans traktorkøretøj. 

 

Den 6.2.1986 fik Ingrid Elise Nielsen skifteretsattest på ejendommen. Matr. nr. var på dette 

tidspunkt 3d, Vrå og 52, Løvel. Det tilkøbte jordareal på naboejendommen havde oprindeligt matr. 

nr. 3c, men dette matr. nr. blev på naboejendommens 6.088 m
2
, og de øvrige matr. nr. på den 

tilkøbte jord blev lagt ind under matr. nr. 3d. Det var dog ikke tilfældet for matr. nr. 21b og 21c, 

Pederstrup, Men disse to matr. nr. blev inddraget af Landbrugsministeriet senere i 1994. 

Ejendommens vurdering var efter dette jordkøb på 1,1 mio. kr.. 

 

Peder Tougaard Nielsen 

 

Med skøde tinglyst den 21.12.1990 solgte Ingrid Elise Nielsen ejendommen til sønnen Peder 

Tougaard Nielsen og flyttede til Løvel. Prisen var 1.475.000 kr. og ejendomsvurderingen var 

1.150.000 kr.. 

 

Med skøde tinglyst den 17.2.1994 tilkøbtes naboejendommen på Sødalvej 7 tilhørende Magda 

Jensine Pedersen. Prisen var 790.000 kr., og ejendomsvurderingen var 750.000 kr.. Bygningerne på 

den tilkøbte ejendom plus 2 ha jord blev solgt fra for 385.000 kr. til Lisbeth Skaarup Nielsen. Efter 

disse handler er den matrikulære status for Sødalvej 5 følgende: 

 

3d, Vrå by, Pederstrup 27,2887 ha, heraf vej 8940 m
2
 

8g, Løvel by 2,0150 ha, heraf vej 300 m
2 

20s, Løvel by 16,9891 ha, heraf vej 2500 m
2
 

52 Løvel by 0,1975 ha, heraf vej 140 m
2
 

 

I  alt 46,9903 ha, heraf 1,1880 ha vej 

 

Efter jordkøbet i 1994 blev besætningen udvidet til 80-85 køer, og der blev bygget lade og 

maskinhus. 

 



 11 

Senere blev Peder Tougaard Nielsen ramt af en kræftsygdom, som han nu er kureret for. Men den 

bevirkede, at køerne blev sat ud, og den animalske produktion blev ændret til opdrætning af ca. 100 

tyrekalve årligt til en slagtevægt på ca. 280 kg. Samtidig fik han arbejde hos DLG på deres afdeling, 

der ligger ved hovedvej 16 øst for Viborg.  

 

Peder Tougaard Nielsen blev den 7.8.1993 i Vammen kirke gift med Charlotte Frimand Nielsen, 

født den 3.10.1964 på Fyn som datter af Hanne og Poul Knudsen.  

 

De har fået børnene: 

 

22.11.1988: Sabine. 

13.10.1989. Rene. 

28.9.1992: Thomas. 

28.3.1995: Jesper. 

 

Kilder: 

Danske gårde i tekst og billeder. Bind 3, Viborg amt. 

Folketællinger. 

Indskannede tingbøger 1927-2000. 

Kirkebøger. 

Matrikelinfo. 

Nettet. 

Skøde og Panteprotokoller 1740-1927. 

Bay, Knud Jørgen. 

Dalager, Jørgen. 

Nedergaard, Benny.  

Nielsen, Peder Tougaard. 

Porsen, Runa.  

Nielsen, Villy.  

Rasmussen, Karsten Yding.  

Søndergaard, Annalise.   

 

13.12.17/ys 

 

 

 

 

 

 

 


