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Leo Yding Sørensen, som er født på Vråvej 7, har skrevet en fyldig artikel om
udflyttergården ”Søndergaard” Sødalvej 15 - fra udflytningen til i dag.
Søndergård, matr. Nr. 5a, Vråby. Sødalvej 15.
I forbindelse med landboreformerne i slutningen af 1700-tallet var udskiftningen af landsbyfællesskabet og samlingen af de enkelte gårdes mange små og spredte jorder i hovedlodder og helst
i en enkelt hovedlod for hver gård, nogle af de mest betydningsfulde elementer. Dertil kom, at
denne samling af de enkelte gårdes jorder i hovedlodder nødvendiggjorde, at enkelte af gårdene
blev udflyttet fra landsbyen.
I ejerlavet Vrå by, Pederstrup sogn, blev de vestlige arealer hovedlodder for 2 gårde, og
bygningerne til disse 2 gårde blev flyttet ud på deres hovedlodder. Bygningerne til de 4 andre gårde
i Vrå ejerlav, der skulle have deres hovedlodder i den centrale og den østlige del af ejerlavet, kunne
så blive, hvor de var.
Ud over hovedlodderne fik samtlige 6 gårde en del af engarealerne ved Rødsø. Udflytternes
hovedlodder fik matrikelnumrene 4 og 5, og de to gårde fik med tiden navnene Gryshøjgård og
Søndergård. De to hovedlodder var på hver ca. 41 ha.
Af skøde- og panteprotokollen 1813 – 1818 fremgår det, at ejeren af Møllerup og Taarupgård, Erich
Christian Rasmussen Müller den 14.4.1817 som et led i udskiftningen af landsbyfællesskabet solgte
den søndre lod af fæstegodset til gmd. Søren Madsen fra Åstrup. Prisen var 1750 rigsdaler.
Brugeren af ejendommen fra fæster Søren Olesens død i 1813 til 1.5.1817 hed Christen Madsen.
Skødet blev tinglyst den 22.4.1817.
Søren Madsen var søn af Mads Nielsen og Maren Sørensdatter på matr. nr. 1a i Vrå by ( Vråvej 18,
,,gårdsted gården). Han blev den 15.6.1810 gift med enkekonen Kirsten Christensdatter, men hun
døde allerede den 13.5.1812, kun 46 år gammel.
Efter blot 2 måneder som enkemand blev Søren Madsen i juli 1812 gift med en datter fra
nabogården i Åstrup, Maren Christensdatter(Thorsager), født ca. 1785.
1.

Søren Madsen.
Juli 1812.
Født: ca. 1776.
Løvel kirke.
Død: 29.9.1828.
Forældrene var gdm. Mads Nielsen,
Vrå, født ca. 1749, død 1788 og
Maren Sørensdatter, født ca. 1747.
Død ca. 1810.

Maren Christensdatter (Thorsager).
Født: ca. 1785.
Død: 23.2.1870.
Forældrene var gmd. Christen Nielsen
Thorsager, født ca. 1755 og Maren
Thomasdatter, født ca. 1757.

De fik børnene:
August 1813: En dødfødt pige. Født i Åstrup.
7.12.1814: Kirsten Marie Sørensdatter, død 7.10.1827.
7.12.1815: Mads Sørensen. Født i Åstrup.
August 1818: Maren Maria Sørensdatter. Født i Vrå.
11.3.1820: Christense Sørensdatter. Død 28.1.1843
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3.10.1826: Christian Sørensen. Født i Vrå.
Der foreligger ingen dokumentation for bygningernes alder på Søndergård. Men den østlige
længes udseende og tilstand frister til at tro, at den er opført af Søren Madsen. Ladelængen
med kostald og den vestlige længe er fra 1920, og stuehuset er opført i 1920.
2

Efter Søren Madsens død i 1828 fik Maren Christensdatter (Thorsager) skødet på
ejendommen. Hun blev gift den 16. marts 1830 med den 31- årige ungkarl Christen Pedersen,
som med vielsesattesten i hånden blev den næste ejer af matrikel nr. 5a, Vrå by.

3.

Christen Pedersen.
Født: ca. 1799.
Død: 21.1.1870:
Han var født i Skærshale,
Simested sogn.

16.3.1830
Pederstrup kirke.

Maren Christensdatter(Thorsager).
Født: ca. 1785.
Død: 23.2.1870.

De fik ingen børn.
I kirkebogen bliver både Christen Pedersen og Maren Christensdatter nævnt med efternavnet
Thorsager i forbindelse med deres død. Men de er ikke døbt med dette navn.
Mads Sørensen, søn af Søren Madsen og Maren Christensdatter (Thorsager), blev i oktober
1841 gift med den 30-årige Birthe Pedersdatter fra Skals, og samme år overtog de Søndergård
med skøde læst den 31.7.1841.
4.

Mads Sørensen.
Født: 7.12.1815.
Død: 12.2.1865.

Oktober 1841.
Skals kirke.

Birthe Pedersdatter.
Født: Ca. 1811.
Død: 26.4.1878.
Forældrenavnene ulæselige
i kirkebogen.

De fik børnene:
14.10.1842: Maren Madsen. Hun blev gift den 10.12.1867 med
Mads ????, Simested sogn (efternavn ulæselig)..
23.4.1845: Else Marie Madsen.
19.12.1848: Christence Madsen. Skæbne ukendt.
17.1.1853: Inger Madsen. Hun blev gift den 13.11.1877 med
Niels Christian Andersen, Bavnehøjgård, Gl. Røddingvej 13,
Løvel.
I forbindelse med overtagelsen af Søndergård skulle Christen Pedersen og Maren
Christensdatter (Thorsager) på aftægt, og der blev oprettet følgende aftægtskontrakt
vedrørende et nybygget hus på Søndergårds arealer ved Rødsø:
,,I mellem Mads Sørensen, som i dag har modtaget skøde på Christen Pedersens gård af
hartkorn 2 tønder i Vrå, og sidstnævnte med hustru Maren Christensdatter er oprettet følgende
kontrakt:
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1. Af den mig Mads Sørensen tilskødede ejendomme overlades mine forældre Christen
Pedersen og hustru til brug og afbenyttelse deres livstid gårdens hede og Kjærdal ved
Rødsø, hvoraf jeg betaler alle skatter, afgifter og onera af hvad navn nævnes kan uden
besvær for dem. Så skal jeg eller gårdens efterkommende ejere også være forpligtet til
årlig for dem at udføre 5 forsvarlige planbede med 2 heste ved deres ejendoms drift. Det
på denne mine forældre overladte jordlod opførte hus skal de have bopæl i og fri brug og
afbenyttelse af deres livstid, dog skal de være pligtige til selv at vedligeholde dette hus. I
jordloddens brug og driftsmåde skal de ikke i nogen måde være indskrænket.
2. Jeg leverer mine forældre årlig i rette tid af gårdenes ejendomme 5 læs hedetørv a 8 snese
og 1 læs skudtørv af 25 snese pr. læs samt til bagning et læs tørt lyng.
3. Mine forældre skal jeg om fornødent gøres befordre til og fra mølle ligesom og i
sygdomstilfælde befordre dem til kirke 2 gange årlig. Ligeledes skal jeg gøre dem en rejse
efter 1 læs træ eller sligt på 1 a 2 mil årlig, når mine heste er i stand dertil.
4. Når en af mine forældre dør, er den efterladte berettiget til at afstå hus og jordlod, om den
måtte ønske det, men skal jeg eller gårdens besidder i så fald levere den efterladte i årlig
underholdning 1 mil fra gården 2 tønder 2 skæpper rug.
5. rug ( 1 skæppe=17,39 liter), 2 skæpper byg, 12 pund røget flæsk, 1 lispund smør ( 1
lispund = 16 pund), 1 lispund ost, 24 pund uld og 1 tønde kartofler alt af forsvarlig godhed
hvert års 1 januar. Dog skal den efterlevende have valget af enten at vedblive besiddelsen
af hus og jordlod eller flytte bord derfra, og da leveres samtlige foran anførte
aftægtspræstationer til den bestemte tid 1. januar.
6. Samtlige de heri indeholdende forpligtelser skal være prioriteret og panteberettiget i
fornævnte mig overdragende gård med tilliggende ejendomme af hartkorn 2 tønder.
7. Den af mine søstre, som først kan blive gift, skal jeg så snart brylluppet er holdt, levere en
ko og 4 får samt bekoste hendes bryllup efter egnens skik og brug, og skal denne
forpligtelse også være prioriteret i gården. Samtlige heri omhandlede arbejder og
aftægtsforpligtelser anordningsmæssig beregnet anslås til 40 Rd”. (vanskelig forståelig
tekst).
8.
Vrå den 31. juli 1841. Mads Sørensen
Tinglæst den 5. oktober 1841. Skødet vedrørende salget af Søndergård til Mads Sørensen blev
tinglæst samme dato.
5.

Med Mads Sørensens tidlige død blev enken Birthe Pedersdatter den 5. ejer af Søndergård
siden 1817. Men med skøde underskrevet den 18.5.1867 og tinglæst den 31.5.1867 solgte
Birthe Pedersdatter Søndergård til svigersønnen Anders Jensen og datteren Else Marie
Madsen. Ejendommen omfattede på dette tidspunkt matrikel numrene 5a, Vrå by og 26d,
Pederstrup by og sogn.

6.

Anders Jensen.
14.5.1867.
Født: Januar 1836.
Pederstrup kirke.
Død: 21.3.1892.
Søn af gårdfæster Jens Nielsen
og hustru Ane Marie Laursen,
Lindum.
.

Else Marie Madsen.
Født: 23.4.1845.
Død: 11.12.1927.
Datter af Mads Sørenen
(Thorsager) og Birthe
Pedersdatter, Skals.
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Ved dette bryllup benævnes Mads Sørensen i kirkebogen som Mads Thorsager. Så Thorsager
navnet er altså i daglig tale blevet brugt siden 1812, da Søren Madsen blev gift med Maren
Christensdatter (Thorsager) og helt frem til 1860erne af ejerne af Søndergård selvom ingen af
ejerne var døbt med dette navn.
Anders Jensen og Else Marie Madsen fik børnene:
13.1.1868: Jens Jensen (fik i 1906 tilnavnet Iversen). Han
købte 1.4.1895 naboejendommen Sødalvej 17.
11.2.1870: Birthe Marie Jensen. Skæbne ukendt.
16.7.1872: Mads Jensen (fik i 1906 tilnavnet Iversen), Skæbne
ukendt.
29.9.1875: Laurits Christian Jensen.
6.7.1878: Kirsten Marie Jensen. Skæbne ukendt.
13.4.1881: Jens Christian Jensen (fik i 1906 tilnavnet Iversen).
Skæbne ukendt.
29.1.1884: Anesine Marie Jensen. Død 23.10.1887.
15.9.1888: Anesine Marie Jensen.Skæbne ukendt.
Laurits Christian Jensen fik ikke tilnavnet Iversen ligesom hans
brødre, men han hed altid i daglig tale Laurits Iversen (yvesen).

7.

Den 21.3.1892 døde Anders Jensen ved drukning og Else Marie Madsen overtog ejerskabet.
Hun fik skifteretsattest tinglæst den 26.11.1895, samme dag, som hun ifølge nedenstående fik
tinglyst salget af matr. nr. 5b, Vrå by og matr. nr. 26b, Pederstrup by og sogn til sønnen Jens
Jensen.
Den 1.4.1895 købte ovennævnte Jens Jensen Iversen nabo ejendommen Sødalvej 17, og med
skøde af 12.10.1895 solgte Else Marie Madsen en parcel af matr. nr. 5a, Vrå by, og matr. nr.
26b, Pederstrup by og sogn til sønnen Jens Jensen Iversen. Parcellen ligger vest for matr. nr.
2b Sødalvej 17, og den fik som den første udstykning fra Søndergård matr. nr. 5b. Den var
skyldsat til 1 ¼ album, og matr. nr. 26b, Pederstrup by og sogn var skyldsat til 2 fjerdingkar
og ¾ album. Matr. nr. 5b, Vrå by har et areal på 4,4047 har, og matr. nr. 26b, Pederstrup by og
sogn har et areal på 0,6616 ha. Købesummen for de to matrikler var 1.500 kr., og skødet blev
tinglæst den 26.11.1895.

8.

I 1904 var Else Marie Madsen tæt på 60 år og sønnen Laurits Christian Jensen var blevet 29
år, og de fandt tiden inde til et ejerskifte. Sidst på året udarbejdede de en købekontrakt, som
også indeholdt aftægtsvilkårene for Else Marie Madsen.
Laurits Christian Jensen.
Født: 29.9.1876.
Død: 9.5.1959
på Fastrup hvilehjem.

30.11.1904.
Vejrum kirke.

Karen Severine Sørensen.
Født: 11.1.1880.
Død: 29.12.1955 på Viborg sygehus.
Datter af gmd. Laurids Sørensen
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(Møller) og Marianne Sørensen,
Vejrumholt.
De fik børnene:
11.4.1907: Alfred Jensen.
28.3.1910: Magda Elna Jensen. Død 3.10.1910.
Skattemæssigt var Søndergård i slutningen af 1904 vurderet til følgende:
Matr. nr. 5a, Vrå by: 1 tønde, 5 skæpper, 0 fjerdingkar og ½ album.
Matr. nr. 23a, Pederstrup by og sogn: 5 fjerdingkar og 2 album. Arealmæssigt var der tæt på
40 ha.
Prisen for gården med påstående bygninger, besætning, inventar, avl og afgrøder og indbo
bortset fra det indbo, som sælgerinden udtog til eget brug i aftægtsboligen, blev aftalt til 9.525
kr. inklusive en livsvarig aftægt til Else Marie Madsen. Aftægten bestod af
1. en vederlagsfri bolig i den vestre længe af den firlængede gård med 4 fag indeholdende en
forstue, en dagligstue, et sovekammer og et køkken samt loftet over lejligheden. Til årlig
underhold
2. aftaltes 4 tdr. rug, 12 skæpper byg, 2 tdr. kartofler, 2 skæpper boghvedegryn, 2 lispund ost
(1 lispund = 8 kg), to snese æg, 2½ lispund flæsk, 2 lispund fårekød, 4 pund uld. Dertil 2
potter nymalket mælk daglig om vinteren og 3 liter om sommeren.
3. 50 kr. årlig.
4. 10.000 skudtørv årlig.
5. 4 køreture årlig på indtil 4 mil med kusk og 2 heste.
6. Fri og uhindret adgang til gårdens retirade.
7. Omhyggelig pleje og pasning i sygdoms- og alderdomstilfælde. Hentning og hjemkørsel af
læge og besørgelse af medicinafhentning.
8. Yderen betaler og besørger begravelsen efter egnens skik og brug.
9. Fri og uhindret færdsel for besøgende til aftægtskonen.
10. Besørgelse af kornet til og fra mølle.
11. Ret til at fraflytte gården og i stedet for foran nævnte præstationer at oppebære et årligt
vederlag på 225 kr. Ret til tilbageflytning med et halvt års varsel.
Købekontrakten blev underskrevet den 11.11.1904.
Skødet blev underskrevet den 13.11.1905 og tinglyst den 21.11.1905.
I 1914 blev der lavet en interessentskabskontrakt mellem ejerne af Sødalvej 9 (Gryshøjgård),
Sødalvej 3, Sødalvej 5 og Sødalvej 15 om et fælles vandværk. Brønden blev placeret på
Gryshøjgårds jord og vandbeholderen blev placeret på nabogrunden tilhørende Søndergård. I
1967 ønskede ejeren af Søndergård, Verner Jensen, at udtræde af denne
interessentskabskontrakt og få vandbeholderen fjernet fra hans jord. Den konkrete baggrund
for dette ønske kendes ikke. Men Verners Jensens forhold til ejerne af Gryshøjgård var alle
dage lidt anspændt, og det er sandsynligvis forklaringen bag Verner Jensens ønske. Detaljerne
i interessentskabskontrakten og Verner Jensens udtræden er beskrevet nærmere i omtalen af
Gryshøjgård.
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Omkring årsskiftet 1936-37 solgte Laurits Christian Jensen en parcel af matr. nr. 5a, Vrå by til
statshusmand Alfred Sørensen, Sødal mark. Parcellen fik matr. nr. 5c, Vrå by. Den var på
3.520 m2 , skattemæssigt vurderet til ¼ album og prisen var 162,00 kr.. Handelen blev tinglyst
den 15.1.1937.
På samme tid solgte Laurits Christian Jensen en parcel af matr. nr. 5a, Vrå by til gmd. Søren
Christian Søndergaard, Løvel. Parcellen fik matr. nr. 5d, Vrå by. Den var på 9.620 m 2, som i
dag er fredskov. Den var skattemæssigt vurderet til ¾ album og prisen var 438 kr.. Handelen
blev tinglyst den 15.1.1937.
Laurits Christian Jensen erhvervede sig en personbil i 1930erne. Men vejen fra Sødalvej og
ind til Søndergård gik på den første halve km igennem et moseagtigt areal, som ikke altid var
farbar for en personbil. Laurits Kristian Jensen lavede derfor en ny vej syd for og parallelt
med den gamle vej på et lidt højere beliggende areal. Det var alle, der benyttede vejen, glade
for, men Laurits Christian Jensen var ikke begejstret for, at andre end han selv benyttede hans
nye vej. Denne nye vej blev i øvrigt opharvet i 1953,
Lauritz Christian Jensens vej ud til Sødalvej løb dengang fra gården og skråt over hans marker
ud til Viktor Rasmussens markhjørne og derfra ud til Sødalvej langs med skellet til Viktor
Rasmussen. Verner Jensen nedlagde dette skrå vejforløb fra gården og lavede et nyt vejforløb
langs med skellet til Adolf Christensens jorder og ud til vejen fra Adolf Christensen og over til
Viktor Rasmussens markhjørne.
Laurits Christian Jensen kunne være en bøs herre, der ikke var bange for at træde folk over
tæerne, når han skulle opnå noget, han mente at have ret til. Omkring 1939 meddelte han til
Axel Gårdsted, Vråvej 18 og Anton Ejnar Olesen, Vråvej 20, at vejen tværs over deres
marker, som Laurits Christian Jensen brugte, når han skulle ned i hans eng ved Rødsø, ville
han gerne have på sit kort. D.v.s., at han ønskede vejret på den vej tværs over deres marker,
som han selv – eller en tidligere ejer af Søndergård – 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 i det. Forklaringen kan være, at en Søndergård ejer er begyndt at
køre på arealet, inden det blev opdyrket og henlå som hede.
Efter at have konsulteret juraen, formentlig sagfører Thøger Jensbye, Viborg, måtte Axel
Gårdsted og Anton Ejnar Olesen erkende Laurids Iversens påstand om hævd. Det lykkedes
dog Axel Gaardsted at få Laurits Iversen med på, at det korte vejstykke, der gik over hans
marker, kunne flyttes ned til granhegnet, der dannede skel mellem Axel Gaardsteds og Anton
Ejnar Olesens marker. Det vides ikke, om Anton Ejnar Olesen forsøgte at få vejstykket, der
gik over hans marker, flyttet over til granhegnet på hans side. Hvis han har forsøgt, er det
meget tænkeligt, at Laurits Christian Jensen 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 Christian Jensen var han ikke meget for vejstridigheder. Så Thøger Jensbye lavede en
deklaration, som blev tinglæst både på Axel Gaardsteds og Anton Ejnar Olesens gårde.
Deklarationen blev tinglæst i 1940 (dato ulæselig).
I 2004 blev man dog enige om at flytte vejen, der gik tværs over markerne, op til det
oprindelige skel mellem matr. nr. 1a og 2a, Vrå by.
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9.

Med skøde dateret den 26.11.1947 og tinglyst den 29.11.1947 solgte Laurits Christian Jensen
Søndergård til brødrene Verner og Johannes Jensen. Prisen var 96.500 kr.. Med skøde tinglyst
den 15.7.1952 overtog Verner Jensen broderens halvdel af ejendommen. Laurits Christian
Jensen og Karen Severine Sørensen flyttede til Nørremøllevej 13 i Viborg. Sønnen Alfred
Jensen, der var musiker, boede også i Viborg.
Verner Jensen.
26.7.1950.
Født: 29.7.1920.
Klejtrup kirke.
Død: 30.10.2006
Hans forældre var købmand
og husmand Anton Peter Jensen
og Sigrid Kristensen,
Troestrup, Hersom.

Jytte Pedersen.
Født: 28.10.1930.
Død: 9.3.2014
Hendes forældre var Mary Jensine
Pedersen og husmand Alfred
Christiansen, Klejtrup.

De fik børnene:
11.3.1951: Anny Elisabeth Jensen.
16.10.1953: Inge Gerd Jensen.
11.10.1958: Hanne Ketty Jensen.
Verner Jensen lukkede i 1977 vejen fra Sødalvej 17 og mod vest med store kampesten der
hvor vejen fra hans gård løber sammen med vejen fra Sødalvej 17. Det var Verner Jensens
opfattelse, at den tidligere ejer af Sødalvej 17, Adolf Christensen, altid havde benyttet den vej
øst for Sødalvej 17, som i retningen nord-syd forbandt ejendommen 17 med Sødalvej. På et
tidspunkt havde Adolf Christensens søn, Bent Christensen, begyndt at benytte vejen over for
forbi Sødalvej 13 (Viktor Rasmussens ejendom), men det stoppede han med efter henstilling
fra Verner Jensen.
Den pågældende vej, som løber på matr. 5a, Vrå by, Pederstrup sogn, tilhørende Søndergård,
var efter Verner Jensens opfattelse anlagt i årene omkring 1934 til 1935. Karsten Rasmussen,
der havde overtaget Sødalvej 17 den 1.4.1977, kunne derfor efter Verner Jensens opfattelse
ikke opnå hævd på at benytte vejen over til Sødalvej 13, fordi betingelserne for hævd krævede
mindst 50 års uafbrudt færdsel.
Sagen endte i Retten i Viborg den 4.1.1978 med bl.a. afhøring af i alt 18 vidner fortrinsvis af
ældre årgang + sagsøger og sagsøgte. Flere af vidnerne kunne huske vejen for de sidste 50 år
og var sikre på, at vejen havde været der i længere tid og havde været alment benyttet. Det
blev tilsyneladende ikke nævnt, at ejendommen Sødalvej 17 har eksisteret siden 1859.
Sagen endte følgende Dom: ,,Sagsøgte Verner Jensen bør anerkende, at den til enhver tid
værende ejer af ejendommen 1b, Vrå by, Pederstrup sogn, beliggende Sødalvej 17 har ret til ar
færdes gående eller kørende over sagsøgtes ejendom matr. nr. 5a, Vrå by, Pederstrup sogn, det
vil sige, ad den private vej, der går i retning øst-vest fra sagsøgers ejendom til Sødalvej. Inden
14 dage betaler sagsøgte i sagsomkostninger 7.00 kr.”.
I midten af 1980erne har der igen været uro om vejretten til vejen fra Sødalvej 17 og ud til
Sødalvej 13, idet den nuværende ejer af Søndergård, Steen Madsen, Pederstrup, satte
spørgsmål ved vejrettens omfang og krævede betaling af Karsten Rasmussen til
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vedligeholdelse af vejen. Det trak op til retsbehandling, men efter korrespondance og
drøftelser gennem næsten 2 år opnåedes der enighed om, at Karsten Rasmussens vejret var
1)alment gældende for hans færdsel på vejen, 2)at vedligeholdelsen skal finde sted i
fællesskab, og 3)at der ikke skal oprettes en servitut, der skal tinglyses på matr. nr. 5a, Vrå by,
Pederstrup sogn.
10.

Auktionsskøde til Steen Madsen, Vråvej 26, Pederstrup, den 6.12.1985. Pris: 1.086.000 kr.. I
hans ejertid er gården blevet stærk forfalden og bygningerne har ruinagtig karakter.
Ifølge seneste matrikelinfo er der pr. september 2019 følgende arealer til Søndergård:
Matr. nr. 5a, Vrå by
Matr. nr. 5e, Vrå by
Matr. nr. 5f, Vrå by

I alt

32,9086 ha
5.9670 ha
0,0534 ha

heraf vej 0,2623 ha
heraf vej 0,0534 ha

38,9290 ha.
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