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Leo Yding Sørensen, som er født på Vråvej 7, har skrevet en fyldig artikel om 

”Vesterskovgaard” Vråvej 22. Han tager udgangspunkt i nogle skifteforretninger i 1700-

tallet, inden han tager fat på de mere konkrete ejendomsbeskrivelser.  

 

 

 

Vesterskovgaard, matr. nr. 6a, Vrå by, Vråvej 22. 

 

Den første fæster på Vesterskovgård, som vi kender til, var en person ved navn 1. Jørgen 

Christensen. Han blev født ca. 1730, d.v.s. det år, hvor den meget religiøse kong Christian VI 

afløste kong Frederik den IV. Hvor Jørgen Christensen er født eller af hvem, vides ikke. 

 

Men den 9.9.1778 blev der afholdt skifteforretning efter hans afdøde hustru Maren Svendsdatter. 

Det vides heller ikke, om hun var hans første hustru, Eller hvor hun kom fra. Men hun døde fra 4 

levende børn: 

 

 Christian Jørgensen, 13 år. 

Mette Jørgensdatter, 8 år. 

Mette Jørgensdatter. 

Svend Jørgensen. 

 

Vidner og vurderingsmænd var Søren Ollesen (matr. nr. 4a) og Mads Nielsen (matr. nr. 1a), begge 

af Vrå. 

 

Jørgen Christensen giftede sig ret hurtigt igen, for allerede den 27.4.1780 var der skifteforretning 

efter hans afdøde næste hustru Mette Kirstine Mortensdatter. Hvor hun kom fra eller hvor gammel 

hun var, vides ikke. Men der var en 7 uger gammel datter, Bodil Jørgensen, efter hende. Vidner og 

vurderingsmænd ved skifteforretnigen var de samme som ved skifteforretningen efter Maren 

Svendsdatter. Men der var også udpeget vidne og vurderingsmand for den 7 uger gamle Bodil 

Jørgensdatter, og det var Niels Laursen fra Vrå (matr. nr. 2a). 

 

Jørgen Christensen giftede sig ret hurtigt igen efter begravelsen af Mette Kirstine Mortensdatter. 

Ved folketællingen i 1787 hedder hustruen Giertrud Christensdatter. Hvor hun kommer fra vides 

ikke. Men hendes alder angives til 49 år. Ved folketællingen i 1801 er Giertud Christensdatter 

fortsat Jørgen Christensens hustru. Men nu er hun 50 år! Det vil sige, at hun kun er blevet et år 

ældre på 14 år. Det må vist være rimeligt at betragte alderen på 49 år ved folketællingen i 1787 som 

en skrivefejl og så sige, at hun i 1787 kun var 39 år i stedet for 49. Ved folketællingn i 1787 er der 

en søn ved navn Niels Jørgensen på 10 år. Hvem hans mødrene ophav er vides ikke med sikkerhed. 

Ved folketællingen i 1801 er der en søn ved navn Jens Jørgensen. Hans mødrene ophav må være 

Giertrud Christensdatter. 

 

Jørgen Christensen døde i begyndelsen af 1800-tallet, og Giertud Christensdatter blev gift igen den 

9.6.1805 med 2. Søren Andersen. Hans oprindelse og alder kendes ikke. Søren Andersen døde i 

1812, og der var skifteforretning både i 1812 og i 1816. Men efter Søren Andersens død må 3. 

Giertrud Christensdatter være fæster på Vesterskovgård eftersom hun ifølge testamente 

udarbejdet af Søren Andersen og godkendt på Skifteforretning den 28.12.1816, var ene arving. 
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4. Jens Johan Nielsen  Kirsten (Kjersten) Jensdatter 

 Født: Ca. 1792  Født: ca. 1775 

 Død: 7.12.1860  Død: 7.5.1845 

 

Ifølge folketællingen 1845 er Jens Johan Nielsen og Kirsten Jensdatter fra Sønder Vinge. Men 

kirkebøgerne går ikke længere tilbage end 1813, og de optræder ikke i folketællingerne før 1834. 

Ved Jens Johan Nielsens død i 1860 noteres det, at han var født i Vinge, og at faderen hed Niels 

Andersen. Men det har ikke været muligt at komme de to personers oprindelse nærmere. Jens Johan 

Nielsen er den første ejer af Vesterskovgaard efter, at Taarupgaard solgte Vrå gårdene. 

Tinglysningen af Jens JohanNielsens køb af Vesterskovgaard fandt sted den 12.7.1823. 

 

Ægteskabet mellem Jens Johan Nielsen og Kirsten Jensdatter var barnløst, og Kirsten Jensdatter 

døde i maj 1845. Men kort efter, den 4.7.1845, giftede Jens Johan Nielsen sig igen, og hans nye 

hustru blev Maren Thomasdatter. Ifølge Folketællingerne 1845 og 1855 kom også hun fra Sønder 

Vinge sogn, og ifølge folketællingerne 1855 og 1860 kom hun fra Løvel sogn. Men ifølge 

kirkebogen for Løvel blev hun født i Løvel den 13.10.1815 som datter af Thomas Andersen og 

Marie Kristine Jensdatter i Løvel. Hun er ikke konfirmeret i Løvel, og familien må være flyttet fra 

Løvel på et eller andet tidspunkt inden konfirmationen. Hun er heller ikke konfirmeret i Rødding 

kirke, Pederstrup kirke eller Viborg domkirke. 

 

Men den 1.11.1836 kom hun ifølge indgangslisterne til Pederstrup sogn fra Viborg, og som nævnt 

ovenfor blev hun i 1845 gift med Jens Johan Nielsen. 

 

Jens Johan Nielsen og Maren Thomasdatter fik børnene: 

   

 22.9.1846: Kjesten (Kirsten) Marie Jensen. 

 Ifølge afgangslisten i Pederstrup kirkebog flyttede hun til 

 Vinge sogn som 15-årig i 1861. Men hun nævnes ikke i 

 tilgangslisten for Vinge sogn.  

  3.6.1848:  Johanne Marie Jensen. Gift med gmd. Søren An- 

  dersen, Pederstrup, født den 18.11.1844 som søn af gmd. 

  Anders Kristensen og Margrethe Sørensen. Pederstrup. Død 

  den 27.6.1936. 

  2.6.1850: Niels Jensen. Død 11.1.1851. 

  3.8.1851: Maren Jensen. Død 4.8.1855. 

  8.9.1853: Nielsine Jensdatter. Gift med Verner Pedersen – se 

  senere. 

  17.12.1856: Thomas Jensen. Fra 1905: 

  Thomas Jensen Ladefoged. 

 

Med skøde tinglyst den 10.7.1860 købte Jens Johan Nielsen matr. nr. 20b af Løvel by og sogn. 

Matriklen havde et areal på 9,6073 ha og lå op til den vestlige udkant af matr. nr. 6a, Vrå by. 

 

Jens Johan Nielsen døde den 7.12.1860, og dermed blev Maren Thomasdatter den næste ejer af 

Vesterskov. 

 

 

5. Maren Thomasdatter. 
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 Født; 13.10.1815. 

 Død: 2.1.1892. 

 

Men det varede ikke så længe. For den 22.3.1861 blev hun gift igen med Chresten Jensen 

(Ladefoged) fra Skringstrup, som via sin vielsesattest overtog Vesterskovgaard. Efternavnet 

Ladefoged står i parentes fordi Chresten Jensen ikke var døbt med dette efternavn. Hans fader hed 

Ladefoged, og Chresten Jensen brugte navnet Ladefoged i daglig tale og var kendt under dette navn 

i Vrå og omegn. 

 

 

6. Chresten Jensen (Ladefoged) 22.3.1861 Maren Thomasdatter 

 Født: 26.7.1829. Pederstrup kirke. Født: 13.10.1815. 

 Død:20.5.1889.  Død: 2.1.1892.  

 Søn af Jens Jensen Ladefoged 

 og Maren Jørgensdatter, Skringstrup. 

 

Chresten Jensen (Ladefoged) og Maren Thomasdatter fik ingen børn. 

 

I 1868 byggede Chresten Jensen (Ladefoged) et nyt stuehus på Vesterskovgaard. 

 

Vesterskovgård er den gård i Vrå by, som der er udstykket mindst fra. Der er i tidens løb kun 

frastykket 7,66 ha, og heraf er de 6,41 ha solgt til Sødalvej 6, Ydingsminde i Løvel. 

 

I efteråret 1887 skete der store begivenheder på Vesterskovgaard i Vrå. Først blev sønnen Thomas 

Jensen Ladefoged den 11.10.1887 gift med Jacobine Boline Sørensen, datter af sognefogeden i 

sognet, Søren Olesen, Vråvej 28 i Pederstrup. 

 

Dernæst skiftede Vesterskovgaard ejer, idet Thomas Jensen Ladefoged med skøde tinglyst den 

13.12.1887 overtog ejendommen. Den var på dette tidspunkt skyldsat som følger: 

 

Matr. nr. 6a, Vrå by, Pederstrup sogn 1 tønde1 skæppe 3 fjerdingkar ½ album 

Matr. nr. 3d, Pederstrup by og sogn 0 0 1 ¼ album 

Matr. nr. 24, Pederstrup by og sogn 0 1 0 2 album 

Matr. nr. 25, Pederstrup by og sogn 0 0 0 1 album 

Matr. nr. 16b, Vrå by, Pederstrup sogn 0 0 2 ¾ album 

Matr. nr. 7, Vrå by, Pederstrup sogn 0 1 0 ¾ album 

Matr. nr. 1æ, Sødal Hgd., Rødding sogn 0 0 1 ¾ album 

 

Vesterskovgaard omfattede på dette tidspunkt også matr. nr. 20b, Løvel by og sogn, men Thomas 

Jensen Ladefoged overtog ikke denne matrikel. 

 

Foruden gården og alt det materielle, som købet omfattede, forpligtede køberen sig også til at 

udrede en årlig livsvarig aftægt til sælgeren. I stuehusets vestre ende blev der indrettet en 

aftægtslejlighed på 5 fag, som skulle vedligeholdes af gårdens ejere ind- og udvendig uden udgift 

for aftægtsfolkene. Aftægten blev sat til en kapitaliseret værdi på 3.000 kr.. Handelen omfattede 

ikke en vogn og det ud- og indbo, som Chresten Jensen (Ladefoged) og Maren Thomasdatter havde 

forbeholdt sig. Aftægtskontraktens nærmere omfang omtales ikke på grund af problemer med at 
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tyde skriften, men den indeholder tilsyneladende de fleste af de elementer, som er medtaget i 

aftægtskontrakterne på de andre gårde i Vrå by. 

 

Prisen på Vesterskovgaard blev fastsat til 5.000 kr., som skulle betales kontant til 11. december 

terminen 1887. 

 

Jens Johan Nielsens og Maren Thomasdatters datter Nielsine Jensdatter blev den 26.10.1877 gift 

med Verner Pedersen. Oprindelse ukendt. De startede som gårdmandsfolk i Mollerup, og blev siden 

husmandsfolk i Foulum, hvor de efter sigende gik fallit. Chresten Jensen, Vesterskovgaard, 

betragtede Nielsine Jensdatter som sin datter, og det var sikkert baggrunden for, at han med 

købekontrakt af 11.8.1888 solgte matr. nr. 20b, Løvel by og sogn, til dem. Denne ejendom, som på 

et eller andet tidspunkt blev døbt ,,Tøstel Højgaard”, omfattede jorden, bygninger, besætning, avl, 

afgrøder, inventarium og avlsredskaber. Prisen var 3.500 kr., og handelen blev tinglyst den 

18.12.1888. Ejendommens adresse er i dag Sødalvej 7. 

 

 

7.  Thomas Jensen Ladefoged. 11.10.1887. Jacobine Boline Sørensen. 

 Født: 17.12.1856. Pederstrup kirke. Født: 27.9.1867. 

 Død:  3.8.1936.   Død: 26.1.1954. 

 

 Thomas Jensen Ladefoged og Jacobine Boline fik børnene: 

 

  4.7.1888: Kristine Marie Jensen Ladefoged. Hun blev 

  den 2.6.1908 gift med Jesper Nielsen Thorsager, Ba-  

tumgård, født den 18.5.1880 som søn af gmd. Niels 

Rasmussen og Kirsten Jespersen.  

   

17.12.1889: Maren Marie Jensen Ladefoged. Hun blev 

den 7.11.1911 gift med gmd. Hans Christian Jensen, 

Pederstrupvej, Løvel, født den19.6.1886 som søn af 

hmd. Ole  Jensen og Ane Margrethe Andersen. Det 

fortælles i familien, at Hans Christian Jensen var 

voldelig, og at Maren Marie Jensen var flygtet hjem til 

Vrå. I perioden 1912 – 1926 fik de dog 6 børn. De 

fraflyttede Løvel før de døde. 

 

  1.5.1891: Jens Christian Jensen Ladefoged. Han blev 

  den 6.11.1919 gift med Ane Kristine Pedersen Nyrop

  født den 7.1.1895 som datter af gmd. Laurids Peder- 

sen Nyrop, Pederstrup. De overtog ejendommen matr. 

nr. 18a, Pederstrup på adressen Løvelbrovej 10. Peder- 

strup. 

 

  27.10.1901: Signe Olivia Jensen Ladefoged. Hun blev 

den 6.10.1922 gift med Jens Christian Madsen, født 

den 2.3.1897 som søn af gmd. Jens Christian Madsen 

og Ane Madsen, Thinghøjgård, Vammen. 
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  4.10.1908: Mine Jensen Ladefoged. Hun blev den 

  12.6.1928 gift med Jens Peder Kjær, søn af købmand 

  Aksel Kjær og Marie Isaksen, Overviskum. 

 

Thomas Jensen Ladefoged opbyggede i 1924 gårdens vestre længe som lade, og han fik udført 

tegningerne til en ny staldbygning i den nordre længe. Den nordre længes flotte kampestens mur ind 

mod gårdspladsen er formentlig opbygget af Jens Johan Nielsen eller tidligere. Det blev den nye 

ejer, Jens Peter Kjær, der fuldførte byggeriet af den nye stald. 

 

Thomas Jensen Ladefoged solgte Vesterskovgaard til svigersønnen Jens Peter Kjær til overtagelse 

den 1.7.1928. Prisen var 35.000 kr., heraf udgjorde aftægten 12.000 kr.. Salget omfattede de samme 

matrikelnumre som da Thomas Jensen Ladefoged overtog Vesterskovgaard i 1887. Endvidere 

omfattede salget påværende bygninger, besætning, inventarium, avl, afgrøde og gødning, 

avlsredskaber, maskiner og vogne med undtagelse af en ponyvogn. Skødet blev tinglyst den 

9.7.1928. 

 

Aftægtsbestemmelserne omfattede følgende: Til bolig for sælgeren og Jacobine Boline Jensen 

Ladefoged er der indrettet en lejlighed i stuehusets vestlige ende. Vedligeholdelse påhviler gårdens 

ejer. Den syd og vest for stuehuset beliggende have og 1100 kvadratalen (= ca. 440 m2) syd eller 

vest for denne have overlades til aftægtsfolkenes brug. Gårdens ejer er pligtig til at indhegne de 

1100 kvadratalen med pigtrådshegn, og han skal levere tilstrækkelig gødning til have og mark. 

 

Aftægtsfolkene har ret til at færdes overalt på gårdens marker og have. De har ret til halvdelen af 

frugterne i den have, der tilhører gårdens ejer. Gårdens maskinhus er til aftægtsfolkenes 

udelukkende brug. 

 

Aftægtsfolkene skal have 4 tdr. rug, 2 tdr. byg og 3 tdr. kartofler årlig. Endvidere skal de have 10 

pund flormel månedlig, 2 potter nymalket mælk daglig og skummetmælk efter forlangende samt 1 

læs lyng og 12.000 gode tørre tørv hjemkørt i hus hvert års 1. september samt det træ, 

aftægtsfolkene har brug for hugget og savet. Dertil kommer 1 lam på 90 pund i oktober og 90 pund 

flæsk med halvdelen om foråret og halvdelen om efteråret, 1 snes æg hver måned, 3 høns og 3 

kyllinger hvert år, 5 pund smør hver måned og 4 pund uld årlig Endelig skal de have 250 kr. årlig 

med 70 kr. kr. den 1. april og 60 kr. i januar, juli og oktober. 

 

Gårdens ejer skal på forlangende hente varer hos købmand eller brugs, og han skal stille gårdens 

bedste køretøj til disposition. 

 

I sygdoms- og svaghedstilfælde skal gårdens ejer yde forsvarlig pasning og pleje ligesom han skal 

sørge for vask og renligholdelse hos dem. Han skal endvidere besørge læge og medicin hentet til 

dem og betale halvdelen af udgifterne derved. 

 

Såfremt gårdens ejer ikke yder aftægtsfolkene forsvarlig pleje og pasning som anført har de ret til 

på ejerens bekostning at fæste en pige til at pleje og passe dem således, at gårdens ejer skal betale 

såvel løn som kost til denne pige. 

 

Ejeren skal bekoste og besørge aftægtsfolkenes hæderlige og anstændige begravelse efter egnens 

skik og brug. 
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Aftægtsfolkene har adgang til og afbenyttelse af gårdens brønd, bageovn og grubekedel. 

 

 

8. Jens Peder Kjær 12.6.1928  Mine Jensen Ladefoged 

Født: 3.8.1902. Pederstrup  Født: 4.10.1908. 

Død: 3.4.1993.   Død: 18.10.1992. 

Han var søn af købmand Axel 

Kjær og Marie Isaksen, Over Viskum.    

   

Jens Peder Kjær og Mine Jensen fik børnene: 

 

  12.8.1931: Edith Kjær. Hun blev gift den 28.7.1950 med 

  fodermester Henry Børge Andersen Overgaard, født den 

  30.5.1929 som søn af bmd. Anders Christian Andersen 

  Overgaard og Rasmine Hansen, Vester Vandet, Sjørslev. 

  De fik børnene:  

 

10.4.1949: Bernhard Kjær Overgaard. Født på Viborg 

 sygehus. Han er maskinsnedker og samlevende med 

Anne Marie Hald Nielsen, født den 24.1.1950 i Birke- 

rød som datter af Jens Peter Marius Hansen og Marie 

Bech Hald. De har fået datteren Marianne Hald Over- 

gaard, født den 28.10.1976. De bor i Holstebro. 

  

27.11.1950: Ingeborg Kjær Overgaard. Født på Mar- 

svinslund, Vium sogn. Hun blev viet til tømrermester 

Bent Jensen, født den 20.5.1945 i Højbjerg som søn af 

Jens Jensen og Hilda Jørgensen. De har fået børnene: 

6.1.1977:  Christine Jensen. 

28.3.1980: Annette Jensen. 

9.12.1983: Kristian Jensen, alle født i Sejs, Silkeborg. 

 

10.1.1954: Leif Kjær Overgaard. Født i Vester Vandet, 

 Sjørslev sogn. Han er produktionsleder og blev 21.7. 

1981 gift med Jane Malthe Hansen, datter af Hans 

Henning Malthe Hansen og Nanna Christine Dalsgaard 

Nielsen, Viborg. De har fået børnene: 

8.2.1979: Susanne Malthe Overgaard. 

7.5.1981: Esben Malthe Overgaard, begge født i 

Rødding. Leif Kjær Overgaard og Jane Malthe 

Overgaard, født Hansen, er bosat på Korsbakken 21 i 

Rødding. 

 

  

Henry Børge Andersen Overgaard og Edith havde 

forskellige bestyrerpladser indtil de overtog en ejendom i 

Brandstrup mellem Sønder Rind og Rødkjærsbro. Henry 

døde den 21.6.2019. 
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Edith Kjær bor i Bjerringbro (2020). 

 

26.10.1933: Inga Kjær. Død den 26.10.1933 (Levetid 6 

timer). 

 

29.9.1935: Egon Kjær. Han var hjemme i mange år, 

men kom også ud at tjene på andre gårde. Han tilbragte 

de seneste år på Laborema fabrikken i Viborg, som er 

en amtskommunal revalideringsinstitution. Han døde 

den 22.8.1995. 

 

  21.9.1937: Gunner Kjær 

   

  29.7.1939: Tage Kjær. Han kom til Gårslev ved Børkop, 

 hvor han blev gift med Inge Hansen. Sammen fik de   

sønnen Peter. Tage Kjær var ansat ved kommunen. Han 

blev angrebet af sygdommen kræft og døde som 45-årig 

den 30.11.1984. 

 

Jens Peter Kjær byggede i 1975 gårdens østre længe om til en svindestald. Og det blev også 

Jens Peter Kjær, der moderniserede gårdens drift med bl.a. malkemaskine og traktordrift 

med markmaskiner tilpasset traktordriften. Den første traktor blev som på mange andre 

gårde den lille grå Ferguson. 

 

 

9. Gunner Kjær. 
 

Med skøde tinglyst den 8.3.1978 Vesterskovgaard overtaget af sønnen Gunner Kjær. Prisen 

var 1.250.000 kr.. 

 

Gunner Kjær udsatte malkekøerne i 1995. Han fortsatte med et kreaturhold til fedekvæg. 

 

Matrikel nr. 1æ, Sødal Hgd. er blevet solgt til Jørgen Rasmussen, Fællesskov, Vråvej 16. 

 

Den seneste opgørelse i Matrikelinfo viser følgende matrikelnumre og arealer på 

Vesterskovgaard: 

 

Matr. nr. 6a, Vrå by 41,3797 ha Heraf vej 1,4800 ha 

Matr. nr. 7, Vrå by   0,7749 ha Heraf vej  0,0325 ha 

Matr. nr. 3d, Pederstrup by   0,8302 ha 

Matr. nr. 16b, Pederstrup by   1,3613 ha 

Matr. nr. 24a, Pederstrup by   0,6884 ha Heraf vej  0,0320 ha 

Matr. nr. 24b, Pederstrup by   0,4783 ha 

 

I alt  45,5987 ha.   
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Kilder: 

Indskannede tingbøger 1927-2000. 

Kirkebøger. 

Matrikelinfo. 

Nettet. 

Realregister, Fjends og Nørlyng herrreder. 

Skøder og panteprotokoller 1740-1927 

Dalager, Jørgen, Vrå. 

Hørdum, Gerhardt, Frederiks. 

Kjær, Gunnar, Vrå. 

Kjær, Inge Hansen, Børkop 

Overgaard, Leif Kjær, Rødding 

 

 

8.12.2019. Leo Yding Sørensen. 


