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VRÅVEJ 14
Ejeren af matr. nr. 1a, Vrå by, Pederstrup sogn (Vråvej 18) fra 1849 til 1889 var Jens Poulsen, født
1826 som søn af Poul Jensen, samme ejendom. Ejendommen har i mange år haft navnet
,,Poulsminde”. Det var Jens Poulsen, der startede med at sælge yderparceller fra matr. 1a.
Den første parcel, der blev solgt, var matr. nr. 1b, Vrå by, Pederstrup sogn. Salget af parcellen –
rettere parcellerne, for der var tale om 3 adskilt beliggende parceller – blev tinglyst 24.5.1859.
Parcellerne, der samlet omfattede 11,29 ha, ligger i den sydlige del af Vrå ejerlav op mod Sødal skov
og jorder. Se omtalen af Vråvej 7 og Sødalvej 17.
Den næste parcel, der blev udstykket fra matr. 1a, Vrå by, var på 15,61 ha og ligger i det sydøstlige
hjørne af hovedparcellen nord for Sødal skov. Udstykningen, der fik matr. nr. 1c, blev tinglyst
5.3.1889, og den skete som et led i et generationsskifte på matr. nr. 1a, hvor Jens Poulsens søn af
første ægteskab, Poul Jensen, født 25.5.1859, overtog matr. 1a med undtagelse af de nævnte 15,61
ha, der skulle være arealet til en ny ejendom beboet af Jens Poulsen og hans hustru efter 1863, Lise
Jensen (kaldet Elise), samt deres to hjemmeboende børn, Kjeld og Søren. Parcellen har adressen
Vråvej 14.
Med skødet blev der samtidig tinglyst vejret for matr. 1c, Vrå by, til 2 veje over matr. nr. 1a og matr.
nr. 2a, Vrå by.
Jens Poulsens første hustru, Hanne Jensen, døde 28.2.1863, 44 år gammel.
Jens Poulsen blev herefter 14.7.1863 gift i Vammen kirke med Lise Jensen, født 28.2.1839 som
datter af Jens Kristian Olesen og Ane Larsdatter, Vammen. Jens Poulsen og Lise fik 3 børn:
Hanne, født 31.5.1864.
Kjeld, født 2.12.1867.
Søren, født 31.12.1874.
Jens Poulsen døde 25.12.1891. Ejendommen blev ført videre af Lise Jensen med hjælp af sønnerne.
Hun fik senere bopæl hos sønnen Søren, der boede i Vejrum ( se senere), og der døde hun
11.8.1913.
Hanne Jensen blev gift 7.6.1895 med Jørgen Christian Jørgensen, født 23.6.1866 som søn af
husmand Laust Jørgensen og Marie Kristine Pedersdatter i Vammen. Jørgen Christian Jørgensen og
Hanne overtog i 1895 ejendommen Pøtgård, Norupvej 10 i Vammen efter Jens Mortensen Pøtgaard,
og i 1905 overtog de selv navnet Pøtgaard. De fik børnene Jens Jørgensen Pøtgaard 25.9.1896, som
døde allerede 8.11. samme år samt Boline Marie Jørgensen Pøtgaard 5.1.1898.
Familien er med i folketællingen for Vammen i 1911, men forlader af ukendte grunde sognet efter
1911. Noget tyder på, at de flyttede til Viborg. Ved folketællingen 1925 er Hanne og Jørgen
Christian Jørgensen Pøtgaard tilbage i Vammen som rentierfolk.
Jørgen Christian Jørgensen Pøtgaard døde i Vammen 6.2.1942 og Hanne døde på Fastrup Hvilehjem
29.6.1951.
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Søren Jensen blev gift med Marie Christensdatter Mark, datter af Christen Mikkelsen Mark og Ane
Pedersen og født i Outrup, Mors 19.1.1883. De fik børnene:
Anne, født 17.05. 1906.
Elise, født 7.05.1907.
Jens Peter, født 21.5.1908.
Christian, født 7.9.1910.
Søren Jensen og Marie købte ca. 1906 ejendommen Snegstrupgård på ca. 50 ha i Bro Mølle ejerlav,
matr. nr. 2a, i Vejrum sogn. Adressen i dag er Korreborgvej 55, 8830 Tjele.
Søren Jensen døde 15.12.1949 og Marie døde 21.10.1955.
Kjeld Jensen.
Han blev med kongebrev viet i Viborg Domkirke 4.4.1911 til Ane Marie Nyrup Andersen, født
16.9.1876 som datter af husmand Jens Andersen og Rasmine Christiansen, Pederstrup. Forloverne
var brudens fader samt Kjelds halvbroder, gårdejer Poul Jensen, Vrå.
Kjeld Jensen og Ane Marie fik ingen børn, mens de boede i Vrå. Det vides ikke, om de fik børn efter
at de fraflyttede Vrå i 2014.
Lise Jensen overdrog 27.11.1896 ejendommen til Kjeld Jensen. Ejendommen bestod da af matr. 1 c,
Vrå by, skyldsat til 3 skæpper, 2 fjerdingkar og 1 album, matr. 1i, Sødal Hovedgård, skyldsat til 3
fjerdingkar og ½ album samt matr. 1ø, Sødal Hovedgård, skyldsat til 2½ album. Det er ikke lykkedes
at afklare, hvornår de to Sødal matrikelnumre blev erhvervet.
Prisen var 5.250 kr., der blev berigtiget dels ved, at Kjeld Jensen gav afkald på en arv på 4.000 kr.
efter Jens Poulsen og Lise Jensen, og dels ved, at Kjeld Jensen forpligtede sig til at levere en ,,ny”
aftægt til en kapitaliseret værdi på 1.250 kr.. Skødet blev tinglæst 1.12.1896.
Kjeld Jensen solgte i 1914 matr. nr. 1ø, Sødal Hovedgård, Rødding Sogn, til Christian Jensen,
Rødding, for 1.160,78 kr.. Skødet på denne handel blev tinglæst 22.12.1914. Matriklen var skyldsat
til 2½ album.
Med virkning fra 15.3.1914 solgte Kjeld Jensen matr. nr.1c, Vrå by, og matr. nr. 1i, Sødal
Hovedgård, til gartner Peder Halskov, Sødal mark. Handelen blev tinglyst 5.5. 1914.
Det vides ikke, hvor Kjeld Jensen og Ane Marie flyttede hen efter salget af ejendommen.
Peder Halskov.
Peder Halskov var søn af husmand Anders Pedersen Halskov og Nikoline Jensdatter, Bigum og født
25.3.1866. Han blev 16.8. 1903 gift i Pederstrup kirke med Maren Andersen, født 16.6.1874 som
datter af Gårdejer Søren Andersen og Johanne Marie Jensen, Pederstrup. Peder Halskov og Maren
var på Sødal Hovedgård ved folketællingerne i 1906 og 1911. Ifølge kirkebøgerne var der ingen
børn, men ved folketællingen i 1916, hvor de stadig boede på Vråvej 14, var der to plejebørn: Andrea
Pedersen født 29.3.1905 og Aksel Nielsen født 29.3.1905. Ved folketællingen i 1921 var de ikke i
Rødding sogn.

3
Som nævnt ovenfor solgte Kjeld Jensen 5.3.1914 Vråvej 14 til Peder Halskov. I handelen medfulgte
bygninger samt mur- og nagelfast tilbehør, herunder 2 kakkelovne, 1 komfur og grubekedel.
Endvidere medfulgte avl og afgrøder og af besætningen 4 køer, 2 ungkreaturer, 2 får, 1 griseso og 13
grise, hvilken besætning solgtes som den var og uden garanti for sundhed og fejlfrihed.
Desuden medfulgte 1 arbejdsvogn, 1 arbejdsfjedervogn, 2 harver, 1 plov, 1 ringtromle, 1
hakkelsesmaskine, 1 vægt med til tilbehør, 1 svinekasse og 1 roerasper samt anparter for ½ part i en
ajletøne og 1/3 part i en radrenser.
Endelig medfulgte andelsret i Rødding Mejeri samt sælgerens forpligtelser og rettigheder til at aftage
12 favne mergel fra Rødding Mergelforening.
Prisen for alt inklusive var 10.150 kr..
Peder Halskov døde i Viborg 2.11.1954, og Maren Halskov døde ligeledes i Viborg 27.5.1964. De
var begge udmeldt af Folkekirken i 1921, og de blev begravet på Pederstrup kirkegård under
medvirken af præster fra Adventistsamfundet. Deres sidste fælles bopæl var Rosenstræde 11 B,
Viborg.
Jeppe Pedersen.
Jeppe Pedersen, født 11.9.1889 som søn af husmand Lars Pedersen og Else Marie Jeppesen,
Nederhede, Skals sogn, blev 2.5.1916 i Vammen kirke gift med Jensine Katrine Madsen, født
24.8.1895 som datter af husmand Jens Kristian Madsen og Ane Madsen, Vammen. Forlovere var
ovennævnte Peder Halskov, boelsmand i Vrå samt brudens fader.
Jeppe og Jensine fik børnene:
Anna Marie, født 7.3.1917.
Ejnar, født 23.1.1919, død 7.2.1936.
Christian, født 5.7.1920.
Inga, født. 23.2.1928.
Ungkarlen Jeppe Pedersen overtog pr. 1.4.1916 ejendommen matr. nr. 1c, Vrå by, samt matr. nr. 1i,
Sødal Hovedgård. Med i købet fulgte redskaber og besætning, som var blevet udvidet lidt i Peder
Halskovs ejertid. Peder Halskov betingede sig, at de måtte bebo stuehuset indtil 1.5.1916.
Prisen for ejendommen var 15.000 kr., og Jeppe Pedersens kommende svigerfar, husmand Jens Chr.
Madsen i Vammen, tiltrådte handelen som kautionist for Jeppe Pedersen. Handelen blev tinglæst
20.6.1916.
Beskrivelsen af ejendommen i Vort Sogns Historie, bind 8, fra 1950erne indeholder bl.a. følgende:
,,Jeppe Pedersen købte ,,Skovlund” i 1916 af P. Halskov med et areal af 30 tdr. land, deraf er 20 tdr.
land mark, 3 eng og resten er krat og plantage. Gården er omkring 1888 udstykket fra ,,Poulsminde”
i Vrå og oprettet af Jens Poulsen. Ved overtagelsen (i 1916) var det ældre bygninger med stråtag,
men de er nu restaurerede, bl.a. med fast tag, og tilbygget, således er der bygget ny lade, hønse- og
vognhus, m.m.. Der er ligeledes anskaffet nutidens redskaber og maskiner. Besætningen er på 16
kreaturer, 2 heste, 20-25 svin og godt 100 høns”.
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Det angivne areal på 30 tdr. land passer med, at arealet for de to matrikelnumre ved Karl Aage
Jepsens overtagelse i 1959 (se senere) angives til 17, 53 ha.
Ejendommens bygninger fik efter Jeppes og Jensines byggerier T-form med stald- og ladebygningen
bygget på tværs af stuehuset ved stuehusets vestlige ende. Endvidere blev der bygget et maskin- og
hønsehus vest for de øvrige bygninger og syd for vejen ned til ejendommen. Denne bygning
eksisterer endnu i 2017.
Der blev installeret elektrisk lys og kraft i 1950ernes begyndelse.
På skråningen syd stuehuset over mod Sødal skov lavede Jeppe og Jensine et større haveanlæg med
et hav af blomster.
I foråret 1959 solgte Jeppe og Jensine ejendommen og flyttede til Løvel. Jensine døde 3.3.1964, og
Jeppe døde 7.9.1982.
Karl Aage Jepsen.
Han blev født 4.12.1931 som søn af gårdejer Harald Jepsen og Helga Thomsen Smedsgaard, Tim
Kirkeby, Ringkøbing. Han blev 18.7.1959 i Rødding kirke gift med Inger Marie Abrahamsen, født
30.9.1936 som datter af gårdejer Anders Abrahamsen og Agnes Valborg Nielsen, Jægergården,
Iversvej 7, Rødding. Hun døde 12.6.1994 af en lungelidelse.
De fik børnene:
Lissy Agnes, født 3.5.1960.
Dorthy Helga, født 10.12.1964.
Karl Aage Jepsen købte i foråret 1959 ejendommen matr. nr. 1c, Vrå by samt matr. nr. 1i, Sødal
Hovedgård. Skødet blev tinglæst 5.5.1959. Prisen var 67.000 kr..
I første halvdel af 1960erne blev der iværksat et større moderniserings- og udvidelsesprogram på
ejendommen. Moderniseringen omfattede sammenlægning af små stuer, etablering af badeværelse,
installation af oliefyr og indlæggelse af vand både i stuehus og stald. De to heste blev udskiftet med
en traktor.
I 1963 blev der bygget en ny kostald med lade ovenpå nordvest for den gamle ladebygning. De
gamle lade- og staldbygninger blev lavet om til grisestalde. Det bygningsmæssige rammer på
ejendommen efter disse byggerier er ikke ændret ret meget siden da bortset fra, at en del af det
oprindelige stald- og ladeanlæg er fjernet.
Havetraditionerne fra Jeppes og Jensines tid blev videreført, og den stedlige husmoderforening
lavede flere havevandringer til haveanlægget gennem årene. Den daværende præst i Rødding-Løvel
og Pederstrup, H. Haaning Andersen, kom flere gange på uanmeldte besøg til haveanlægget. Han
betragtede ejendommen og haveanlægget som det skønneste sted i hele pastoratet.
Karl Aage og Inger Marie befandt sig godt på ejendommen med gode naboer – de bedste, de har haft.
De havde planer om at bygge til stalden, så de kunne producere flere grise, og de var sikkert blevet
boende, hvis ikke det var blevet aktuelt, at de skulle overtage Jægergården – se senere. De havde
flere offentlige tillidshverv, medens de boede der. Karl Aage afløste således Aksel Gaardsted på
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Vråvej 18 i Rødding Andelsmejeris bestyrelse, og han var snefoged for Vrå. Inger Marie var
formand for den lokale husmoderforening.
Den 28.3.1970 døde Anders Abrahamsen, og Inger Marie og Karl Aage overtog Jægergården, som
blev drevet med en kombination af landbrug og maskinstation. Engstykket matr. nr. 1i, Sødal
Hovedgård på 1,37 ha, heraf vej 640 m2, fulgte med til Jægergården. I 1970erne blev der frastykket
en parcel af Jægergårdens jorder beliggende ved Iversvej. Parcellen fik adressen Iversvej 9. Det var
oprindelig meningen, at der på parcellen skulle bygges en beboelse samt garagefaciliteter til
maskinstationen. Men det blev kun til en beboelse, hvor Karl Aage og Inger Marie boede til 1994, da
Karl Aage efter Inger Maries død flyttede til Skelhøje. Ejendommen. Iversvej 7 blev solgt i 1980.
Børge Møller Larsen.
Den 20.12.1971 fik Børge Møller Larsen tinglyst skøde på ejendommen matr. nr. 1c, Vrå by. Han
overtog ikke Sødal Hovedgård matriklen, og arealet blev derfor indskrænket til 15,61 ha. Prisen for
ejendommen var 217.500 kr..
Børge Møller Larsen, født den 31.7.1926 i Ø. Brønderslev som søn af Søren Chr. Larsen og Emilie
Emma Larsen, blev i 1960 gift med Lydia Jensine Jespersen, født 13.9.1929 som datter af Thomas
Jespersen og Ane Mette Jensen, Hjerm.
Lydia Jensine Larsen døde i Mammen 18.5.2010. Børge Møller Larsen var skoleinspektør i
Bjerringbro. Han døde ligeledes i Mammen 9.3.2016.
De fik Børnene:
Søren, født 23.1.1962
Lili, født 28.8.1963, død 30.10-2010
Peter, født 22.2.1966
Med dette ejerskifte skiftede ejendommen karakter. Fra at være fast beboelse for ejeren og familien
på en landbrugsejendom blev det et sted, hvor ejeren og hans familie opholdt sig i weekender og
ferier. Husdyrbruget på ejendommen blev stoppet, og markjorderne blev udlejet – i første omgang til
Karl Aage Jepsen på Jægergården. Senere lejede Sonja og Niels Erik Pedersen, Vråvej 7, noget af
jorden.
Børge Møller Larsen og Lydia ville egentlig have anvendt ejendommen som helårsbolig, men det
tillod Bjerringbro kommune ikke. Som skoleleder skulle han være bosiddende i Bjerringbro
kommune.
Laden blev mod betaling anvendt til vinter opbevaring af campingvogne. Jagten var ligesom jorden
udlejet. Der var 2 heste på ejendommen. Der blev anlagt en lille sø med en ø midt i på engen neden
for haven.

Lejrskoleforeningen Søndre Skole, Viborg.
Denne forening overtog ejendommen matr. nr. 1c den 1.7.1975. Prisen var 360.000 kr.. Søndre skole
oplyser, at lejrskoleforeningen er nedlagt for mange år siden, og det har ikke været muligt at indhente
oplysninger om dette ejerskab, der kun varede godt et år.
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Jan Schat Søltoft.
Den 1.10.1976 overtog Jan Søltoft ejendommen matr. nr. 1c, Vrå by. Prisen var 435.000 kr.. Jan
Søltoft var født på Frederiksberg 22.9.1938 som søn af civilingeniør Mogens Søltoft og Grethe Schat
Behrend.
Han blev gift i Stubbekøbing kirke med Bente Dorph, født 31.7.1938 som datter af landsretssagfører
A.F.Dorph og Jenny Knap, Stubbekøbing.
Jan Søltoft og Bente har børnene:
Henriette, født 11.8.1967.
Martin, fødet 15.10.1973.
Jan Søltoft var dr. med. og overlæge på Viborg Amts Sygehus med speciale i mave-tarm sygdomme.
Han døde 6.6.2010 og er begravet på kirkegården i Pederstrup.
Jan og Bente Søltoft havde ikke husdyrhold på ejendommen eller drev landbrug på anden vis. De
etablerede lidt vindruedyrkning på ejendommen, men ellers tjente den i deres ejertid alene som
beboelse i et naturskønt område.
Ejendommens markjorder blev passet af Rikard og Ester Nielsen, Vråvej nr. 9, indtil de solgte deres
ejendom i 1994. Derefter overtog Peter Gaardsted, Vråvej nr. 18, pasningen. Adgangsvejen til
markarealerne var oprindelig alene omkring bygningerne på Vråvej 14. Men for at undgå trafikken
omkring bygningerne med stadig større maskiner blev der efter aftale med Peter Gaardsted lavet en
ny vej til markarealerne op over bakkerne overfor de gamle håndboldbaner. Med Peter Gaardsteds
salg af Vråvej nr. 18 til Aksel Gaardsted Christiansen i 2000 overtog denne pasningen.
Den gamle mælke- og postvej fra Vråvej nr. 16 hen til Vråvej nr. 14 blev i Jan og Bente Søltofts
ejertid efterhånden ikke brugt i nævneværdigt omfang, og den groede efterhånden til og blev helt
sløjfet, og derefter var der kun adgang til Vråvej 14 ad vejen fra Vråvej ved foden af Søndalsbakke.

Ida Blomqvist og Jens Peter Blomqvist.
Med tinglysning den 16.10.2012 overtog de ejendommen for 3,1 mio. kr. og er i gang med en større
ombygning.
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