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VRÅVEJ  7 – OG VRÅ SAVVÆRK 
 

Med udstykningsapprobation fra Indenrigsministeriet af 27.2.1895 fik Jens Chr. Jensen, ejeren af 

matr. nr. 1 b, Vrå, Pederstrup sogn (se Sødalvej 17), tilladelse til at frastykke 3,0658 ha af den 

østligste del af ovennævnte matr. nr.. Det er arealet, som grænser op til den nuværende Vråvej – 

vejen fra Sødal til Pederstrup. Indenrigsministeriet skyldsatte arealet under matr.  nr. 1 d, Vrå, 

Pederstrup sogn. Hartkornsangivelsen blev 3 fjerdingkar og 2 ¼ album. 

 

Anders Jensen (Norup) 

 

Dette nye matr. nr. solgte Jens Chr. Jensen den 28. 12. 1895 til boelsmand Anders Jensen (Norup), 

Løvel, for 425 kr.. Skødet blev tinglyst den 14.1.1896. En af betingelserne i skødet var, at ejerne af 

matr. nr. 1 b, Vrå, Pederstrup sogn, skulle have ret til at færdes ad en 4 alen bred vej langs med Sødal 

skov. I skellet mellem 1 b og 1 d blev der på et senere tidspunkt plantet et granhegn. 

 

Anders Jensen (Norup), søn af gårdmand Jens Andersen i Norup og Ane Kristine Andersdatter, blev 

født i Vammen den 4.1.1844. Han blev gift i Løvel kirke den 10.12.1895 med Jensine Andersen, 

Løvel. Hun blev født i Vammen den 7.7.1856. De havde en datter, Agnete Nikoline Jensen Norup, 

som blev født uden for ægteskab i Århus den 2.10.1890. Det fremgår ikke af kirkebogen, hvem der 

var far til Agnete. 

 

Det er uden tvivl Anders Jensen (Norup), som har bygget det første hus på parcellen. Det var på nær 

den nordlige gavlende et rødstenshus på 12 x 16 alen (ca. 7,5 x 10 m), som rummede både beboelse 

og stald. Den nordlige gavlende, der ikke bestod af røde sten, var pudset og hvidkalket. 

 

Anders Jensen (Norup), som siden 1888 havde haft ejendommen matr. nr. 14 b og 14 c, Løvel, på 

Løvel Søndermark (Ålborgvej 175), nåede formentlig aldrig at bo i Vrå. Men han blev gift med 

Jensine 18 dage før han købte Vråvej 7.  Alt tyder på, at de blev boende i Løvel. Det gjorde de også 

ved folketællingerne i 1901, 1906 og 1911. Men det er ikke lykkedes at finde ud af, hvor de var efter 

1911. 

 

Anders Christian Hansen Mørup. 

 

Ovennævnte blev næste ejer af matr. nr. 1 d, Vrå. Han var født den 20.5.1877 som søn af gårdmand 

Peder Christian Hansen Mørup og Else Jensen, Rødding. Af skødet fremgår det, at handelen 

omfattede ejendommen med påstående bygninger. Skødet blev underskrevet den 10.4.1897. Prisen 

blev aftalt til 1.000 kr., og skødet blev tinglyst den 18.5.1897 – to dage før den nye ejer blev 20 år. 

 

Herman Karlsen. 

 

Med skøde lyst den 11.12.1900 overtog Herman Karlsen ejendommen. Han var født i Mønsted den 

10.4.1876 og blev gift i Vammen kirke den 24.3.1900 med Christine Christensen Degn, datter af 

husmand i Fastrup Christen Pedersen Degn og Larsine Nielsen. Før de kom til Vrå havde de datteren 

Johanne Nicoline, født i Vammen den 3.4.1900, og derefter fik de børnene: 

 

25.11.1902: Laustsine, født i Vrå. 

28.5.1905: Karl Kristen, født i Batum. 

4.11.1908: Gerda Margrethe Petrea, født i Batum. 

23.8.1911: Ejner Jens Peter , født i Batum. 

23.7.1920: Emma Minna Karlsen. 
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Prisen for ejendommen var 1.450 kr., og skødet blev tinglyst den 11.12.1900. Han solgte igen Vråvej 

7 i 1904 og købte 1.5.1904 ejendommen på Batum Hedevej 3 af Jens Chr. Jensen, tidligere Sødalvej 

17. Skødet blev tinglyst den 12.7.1904. Herman Carlsen gav 5.000 kr. for de to matrikelnumre, 6d og 

6f, Batum, Rødding, på Batum Hedevej, som omfatter 10,1765 ha. 

 

Den 22.2.1926 var der fogedforretning på ejendommen i Batum, som på dette tidspunkt blev 

vurderet til 12.000 kr. for jord og bygninger med mur- nagelfast tilbehør. 

 

På et tidspunkt mellem denne fogedforretning og folketællingen i 1930 er de flyttet fra Rødding 

sogn, men det vides ikke hvor til. 

 

Christen Peder Larsen. 

 

Den 9.4.1904 overtog Christen Peder Larsen af Sødal mark ejendommen for 1.500 kr.. Han var smed 

og markmand på Sødal. Af skødet fremgår det, at handelen omfattede en del tømmer, herunder 1 tylt 

brædder (12 stk), bjælker, spær og hanebånd. Men skødet indeholder ikke noget om savbane elle 

lokomobil (se senere under Alfred Sørensen). Skødet blev tinglyst 26.4.1904. 

 

Christen Peder Larsen blev født i Høgsted, Vrejlev sogn (Vendsyssel) den 12.1.1841 som søn af 

gårdmand Lars Christensen og hustru Karen Pedersen. Han kom til Sødal i 1861 og fik arbejde som 

smed og markmand. Han blev gift med Ane Margrethe Christensen, født i Rødding den 13.7.1839 

som datter af husmand Christen Christensen og hustru Ane Marie Jensdatter, Rødding mark.  

 

De blev gift i Rødding kirke den 3.6.1863. Ane Margrethe døde den 20.11.1908 og blev begravet på 

Rødding kirkegård. 

 

Christen Peder Larsen og Ane Margrethe fik børnene: 

 

22.10.1864: Axeline Larsine Cathrine Larsen. 

11.3.1867: Anders Christian Larsen. 

28.4.1879: Laura Christine Karoline Elisabeth Larsen. 

 

I forbindelse med Axelines fødsel i 1864 er faderen noteret som husmand i Vrå. Men i årene op 

gennem 1800tallet arbejdede Christen Peder Larsen på Sødal som smed og markmand, og de boede 

til leje i en af Sødals huse. Det kan have været ,,det gamle hus” overfor Vråvej 7, om hvilket man 

sagde, at det var Sødal smedens hus. 

 

Det fremgår af folketællingen 1901, at husstanden også omfattede plejebarnet Jensine Jensen, født 

den 6.2.1892 i Roum. Men de 3 børn født i ægteskabet var ikke længere i husstanden i 1901. 

 

Ved folketællingen i 1911 er Ane Margrethe Christensen som nævnt ovenfor død, og plejebarnet var 

ikke længere i husstanden. Derimod var der i 1911 en husbestyrerinde (med et ulæseligt navn) på 

ejendommen. 

 

Ved folketællingen i 1916 boede Christen Peder Larsen alene på ejendommen. Hans årlige indkomst 

angives til 530 kr. og formuen til 1.000 kr.. Han skulle dette år betale 10,12 kr. i kommuneskat og 

intet i statsskat. 
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Ved folketællingen i 1921 hed husbestyrerinden Ane Johanne Andersen, og hun var 62 år. Hun kom 

ifølge Viborg Stifts Folkeblad til skade den 10.6.1921 ved at blive væltet omkuld af kreaturer.  

 

Ved folketællingen i 1925 hed husbestyrerinden Larsen (ulæseligt fornavn), og hun var 57 år. 

 

Efter salget af ejendommen i foråret 1927 flyttede Christen Peder Larsen til Mogensgade 46 i 

Viborg, og han døde den 2.4.1927, 87 år gammel. Han blev begravet på Rødding Kirkegård 

 

Jens Peter Vestergaard. 

 

Den 28.5.1927 overtog Jens Peter Vestergaard fra Løvel Vråvej nr. 7. Prisen var 3.300 kr., heraf 

løsøre kun 100 kr.! Skødet blev tinglyst den 30.5.1927. I handelen medfulgte ejendommens dyrehold 

beståede af 1 ged, 1 hane og 10 høner. 

 

Jens Peter Vestergaard blev født den 16.12.1882 i Vindum. Han døde på amtssygehuset i Kjellerup 

den 27.6.1960 og blev begravet i Løvel. 

 

Han var gift med Marie Christensen, født i Tjele den 15.11.1883. Hun døde på Kjellerup Sygehus 

den 7.10.1957 og er også begravet i Løvel. 

 

Deres sidste fælles bopæl var Løvel. 

 

De fik børnene: 

 

9.9.1911: Søren Peter Kristian Vestergaard, født i Sahl syd for Bjerringbro. Faderen blev angivet at 

være boelsmand. Søren Peter blev konfirmeret i Løvel den 25.10.1926, hvor faderen blev angivet at 

være møller.  

28.12.1912: Agnete Kristine Vestergaard, født i Højbjerg, Elsborg sogn. Faderen blev angivet at 

være møllesvend. Hun blev konformeret i Løvel den 10.4.1927, hvor faderen blev angivet at være 

arbejdsmand. 

7.9.1916: Lily Hilda Vestergaard, født i Løvel. Faderen blev angivet at være møllersvend. Hun blev 

konfirmeret i Løvel i 1930, hvor faderen blev angivet at være arbejdsmand. Hun blev gift i Løvel 

kirke 11.10.1938 med boelsmand Martin Hans Adolf Nielsen, Sdr. Rind, født den 9.3.1914 i Mårslet. 

1.9.1918: Henning Edvard Vestergaard, født i Løvel. Faderen blev angivet at være møller. Henning 

Edvard Vestergaard blev ikke konfirmeret i Løvel, Pederstrup eller Rødding kirker. Han boede 

hjemme ved folketællingen i 1930. 

 

Den 10.5.1919 købte Jens Peter Vestergaard matr. nr. 10 c, Løvel (Tinggade 12) af gårdejerne Peder 

Pedersen Kjærsgaard, Pederstrup, Chr. Christensen, Løvel, Rasmus Christian Christensen, Løvel og 

smed Niels Pedersen, Løvel. De nævnte havde erhvervet ejendommen i begyndelsen af 1912, fordi 

der var en vindmølle og et mølleri på matriklen. Men i takt med, at elektriciteten bredte sig blev det 

nemmere på gårdene at erhverve sig el-motorer og kværne. 

 

Matr. nr. 10 c var skyldsat til 1 ¾ album, og den omfattede en hollandsk vindmølle og påstående 

bygninger og disses grundmurede og sømfaste tilbehør, herunder 1 kakkelovn, 1 komfur og 1 

gruekedel og alle til mølleriet hørende redskaber. Prisen var 6.000 kr., og skødet blev tinglæst den 

20.5.1919. Købet af ejendommen blev finansieret med et lån i Handelsbanken i Viborg på 6.000 kr.. 

 

Men mølleforretningen gik ikke tilfredsstillende. Som nævnt ovenfor var elektriciteten begyndt at 

brede sig, hvilket formindskede kundekredsen. Så den 14.2.1922 var der fogedforretning på matr. nr. 
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10 c efter krav fra kreditorer, der havde 2.308,02 kr. til gode. Det blev klaret ved, at Jens Peter 

Vestergaard forpligtede sig til at betale 1.431 kr. senest den 14.2.1922. 

 

Den 2.4.1924 var der igen fogedforretning på ejendommen forlangt af en kreditor, der havde 760 kr. 

til gode. Denne fogedforretning blev afklaret ved, at der blev udtaget effekter til en vurderet værdi af 

200 kr.. 

 

Chr. Bay i Løvel solgte den 30.7.1921 Løvel Vindmølle, matr. nr. 55, Løvel med adressen Stabilvej 

1 D, til Jens Peter Vestergaard for 150 kr.. Skødet blev tinglæst den 3.12.1924. 

 

Den 27.1.1926 tog skifteretten i Viborg mølleejer Jens Peter Vestergaards bo under 

konkursbehandling. Boet ejede matr. nr. 10 c og 55, begge af Løvel. Konkursbehandlingen blev 

tinglæst den 9.2.1926. 

 

Den 12.7.1926 fik Carl Laustsen for 3.600 kr. fogedudlægsskøde på matr. 10 c. Det blev tinglyst den 

28.7.1926. Det vides ikke, hvad der blev af matr. nr. 55. 

 

Der er ikke fundet beretninger om familiens kortvarige ophold på Vråvej 7. Efter mølle – og Vrå 

epoken boede familien Vestergaard i mange år på Kærvangen 27 i Løvel, og Jens Peter Vestergaard 

ernærede sig som arbejdsmand.  

 

Alfred Knud Sørensen. 

 

Den 1.3.1928 overtog den 22-årige ungkarl Alfred Knud Sørensen fra Fastrup ejendommen. Skødet 

blev tinglyst den 9.11.1928. Prisen var 4.650 kr. for ejendommen uden avl, besætning og redskaber. 

Bygningen på ejendommen var det stråtækte hus, som Anders Jensen Norup opførte sidst i 1890erne 

på ca. 7,5 x 10 m lig med ca. 75 m
2
, som rummede både stald og beboelse. Bygningens indre i 1928 

beskrives således: ,,Gulvene var rådne og støbegodset ubrugeligt. Bund i Stalden: Træpløkker”. Der 

var ingen brønd på ejendommen. Vandet skulle hentes i en brønd inde i Sødal skov. 

 

Den 27.8.1930 blev Alfred Sørensen gift med den 22-årige Gunda Dusina Rasmussen, som var fra 

gården på Sødalvej 6 i Løvel, som nu hedder Ydingsminde. De havde tjent sammen på en gård i 

Vammen Nederby hos Just og Dorthea Christensen før Alfred Sørensen begyndte at arbejde på 

Vammen Savværk. Forinden giftermålet blev der gravet en brønd overfor ejendommen umiddelbart 

øst for Vråvej. Om jordarealet, hvor brønden blev gravet, blev købt af ejeren, Ejner Kallestrup, Vrå, 

eller blot lejet, vides ikke. Der blev endvidere bygget stald og lade nord for det eksisterende hus og 

indkøbt besætning. Det første hold grise blev indsat i den nye stald, før den var blevet rigtig tør, og 

de fik derfor nysesyge. Endelig blev der gravet ajlebeholder, bygget møddingsplads, hele det 

eksisterende hus blev lavet om til beboelse, og der blev i beboelsen lagt nyt gulv over det hele, opsat 

skillevægge og installeret nyt støbegods (komfur og kakkelovn). Der har været travlhed i sommeren 

1930 før Alfred Sørensen cyklede til Kerteminde Folkehøjskole for at hente sin kommende brud, der 

havde haft et sommerophold på denne skole – et ophold, der prægede hende resten af livet. 

 

Alfred Sørensen og Gunda blev gift i Løvel kirke den 27.8.1930, og de fik børnene: 

 

Margrethe Yding, født den 24.6.1932, død den 2.7.1934. 

Gert Yding, født den 3.5.1935, død den 16.4.1936. 

Leo Yding, født den 13.11.1937. 

Leif Yding, født den 9.6.1940. 

Ruth Yding, født den 8.11.1943. 
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I 1932 blev der anlagt en halv tønde land have med frugttræer og – buske vest for savværket og 

stuehuset. 

 

I 1935 blev jorden øst for Vråvej overfor matr. nr. 1 d, Vrå, tilkøbt fra Ejner Kallestrup, Vrå. Arealet 

er Sødal jord med matr. nr. 1 bo, Sødal Hgd., og der er 2,6670 ha. Prisen var 5.000 kr.. Med i dette 

køb hørte et stråtækt hus, der rummede både beboelse og stald. Huset lå umiddelbart op til Sødal 

skov, og det siges, at det oprindelig havde været beboelse for smeden på Sødal – se under 

ovennævnte Christen Peder Larsen. Denne beboelse betjente sig også af den tidligere nævnte brønd 

inde i Sødal skov. De sidste lejere af beboelsen hed Laurs og Else Marie Madsen. De flyttede ind i 

huset omkring 1936 og flyttede til Batum i 1942. Efter fraflytningen anvendte Alfred Sørensen huset 

som maskinhus. 

 

Matr. nr. 1 bo, Sødal, har i øvrigt sin helt egen historie. Efter at godsejer Paul Ludvig Petersdorff på 

Sødal døde den 9.7.1919, blev en stor del af Sødals jorder solgt til forskellige. Herunder blev Sødal 

skov, matr. nr. 1 af, 1 bb, m.fl., Sødal Hgd, solgt til stamhusbesidder Jørgen Sehested, Broholm 

stamhus på Fyn, i 1920. Han fik den 21.11.1923 Landbrugsministeriets tilladelse til at frastykke en 

parcel af matr. nr. 1 bb, Sødal Hgd. Denne parcel blev skyldsat under matr. nr. 1 bo, Sødal Hgd.. 

 

Parcellen blev for 3.000 kr. kontant i 1924 solgt videre til husmand Jens Andersen Nyrup, Vråvej 26, 

med skøde tinglyst den 3.12.1924. Det fremgår af skødet dels, at ovennævnte Jørgen Sehested 

forbeholdt sig jagtretten på parcellen i 10 år fra skødedato, og dels, at handelen udover jorden 

,,indbefattede det på parcellen beliggende  såkaldte nordlige skovhus”. Med skøde af 11.3.1927 

solgte particulier Jens Andersen Nyrup matr. nr. 1 bo, Sødal Hgd. med påstående bygninger videre til 

gårdejer Ejner Kallestrup, Vrå, for 1.500 kr.. Skødet blev tinglyst den 25.3.1927. Så vidt matr. nr. 1 

bo, Sødal Hgd. før Alfred og Gunda Sørensen købte matriklen i 1935. Af tingbogspapirerne fremgår 

det i øvrigt, at det var Gunda Sørensen, der blev skødehaver i 1935. I 1946 blev skødet overført til 

Alfred Sørensen. 

 

I 1936 blev der lavet vandværk i brønden på Vråvej 7, og der blev indlagt vand i stuehus, stald og op 

til savværket, hvor der var et vandforbrugende lokomobil til at trække saven (se senere). Der var 

også en fløjte på dette lokomobil, som lokomobilpasseren for sin fornøjelses skyld undertiden 

aktiverede kl. 12.00, så alle naboer var klar over, at nu var der altså middagspause. 

 

Vandværket bestod af en pumpe, der i starten blev drevet af en benzin- eller petroleumsmotor. 

Senere, da der under krigen blev vanskeligt at skaffe benzin og petroleum, blev der bygget en 

vindmølle til at holde pumpen i gang. Vandet blev pumpet op i en vandbeholder ved siden af 

pumpehuset, der skønsmæssigt kunne rumme ca. 15 m
3
.  Senere blev der bygget yderligere en 

vandbeholder, der var noget større. I disse vandbeholdere svømmede der altid frøer og tudser rundt, 

og børnene blev fortalt, at det var tegn på, at vandet var rent og sundt. Vandbeholderne blev fjernet i 

1960erne. 

 

Der blev endvidere i 1936 bygget et hønsehus bagved vandbeholderne på ca. 3,8 x 18,8 m. Det var et 

stort hønsehus efter den tids forhold med plads til 300 høner, og naboerne kaldte det ,,savskærens 

hønseslot”. På savværket specialiserede man sig i 1930erne i at bygge kyllinge- og hønsehuse, så ud 

over at huse ægproduktion var huset også en reklame for dette byggeri. 

 

I 1937/39 blev hele marken merglet. 

I 1941 blev stuehuset forlænget med ca. 3,14 m med kælder under, og der blev lagt nyt tømmer og 

fast tag på hele stuehuset. 
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Vrå Savværk.  

 

Den egentlige baggrund for at købe ejendommen i 1928 var, at der vest for det omtalte hus var en 

savbane og et lokomobil til at trække saven. Alfred Sørensen havde i et par år arbejdet på Vammen 

Savværk hos J. Kr. Hedemand og fået lyst til denne metier. Savværket i Vrå blev startet op efter 

købet af ejendommen i et samarbejde med Vammen Savværk. Dette samarbejde må nærmest 

betragtes som en starthjælp til Alfred Sørensen, og det ophørte i god ro og orden efter nogle få år. 

 

I den første tid efter opstarten af savværket var Alfred Sørensens 4 år yngre broder Daniel 

medhjælper på savværket. De levede og lavede mad på ungkarlevis. Det er f.eks. blevet fortalt, at når 

den daglige øllebrød under tilberedningen kunne lugtes ud på savværket, var den spiseklar. 

 

Savværket kom i 1930erne hurtigt i god gænge, og beskæftigelsen kan anslås til 4-5 personer, som 

både betjente savværket og i stor udstrækning også fældede det træ, der blev købt. Af personer, der 

har arbejdet på savværket i længere tid, kan nævnes Johannes Jørgensen, boende Gl. Røddingvej 11, 

Løvel, Kaj Aagaard Jensen, boende Løvel, Osvald Andersen, boende Pederstrup, Niels Jakobsen 

(Philip), boende Løvel og Karl Haugaard, boende Rødding. 

 

Det var ikke ufarligt at arbejde på et savværk dengang. Reglerne for arbejderbeskyttelse var i forhold 

til i dag meget begrænsede. Der er i dag dog kun kendskab til 3 tilfælde af skader i savværkets 17-

årige historie - i det ene tilfælde fra 13.3.1945 mistede Johs. Jørgensen en finger. Men der forekom 

sandsynligvis flere skader end de 3, der er papir på i dag. 

 

Træet blev i de første år indkøbt fra Vammen Savværks skov i Fastrup, fra plantager tilhørende 

landmænd og fra skovejer K. Lund, Sødal Skov. Træet fra de nævnte plantager var ikke altid af den 

ønskede kvalitet, og samarbejdet med skovejer K. Lund var ikke det bedste. Alfred Sørensen var 

utilfreds med K. Lunds opmålinger af træet, og da Vrå Savværks forbrug af træ steg i løbet af årene, 

fandt K. Lund, at alene dette skulle medføre prisstigninger, hvorimod Alfred Sørensen fandt, at han 

skulle have en mængderabat. Disse samarbejdsproblemer medførte, at savværkets forbrug af træ 

efterhånden blev hentet i Tjele skovene, der var drevet professionelt med en god kvalitet som 

resultat, og hvor prisen var fastsat efter gængse normer. 

 

Vrå Savværks speciale blev som nævnt i løbet af 1930erne kyllinge- og hønsehuse ligesom der blev 

opbygget en afsætning til A/S Ambrosius Tømmerhandel i Skals og til lokale tømmermestre. 

Omsætningen var efter nutidens begreber ikke stor. Regnskabsmateriale fra 1940 fortæller således 

om et forbrug af gran i dette år på kun ca. 1.400 m
3
. 

  

Under 2. verdenskrig faldt byggeriet i Danmark drastisk. Boligbyggeriet faldt således gradvist fra 

21.000 lejligheder i 1939 til små 4.000 lejligheder i 1945. Det eneste produkt fra savværkerne, der 

kunne udvise en stigning, var generatorbrænde, som blev brugt til at holde den beskedne bilpark 

kørende. 

 

Den konjunkturmæssige nedgang i savværkets omsætning har sikkert været en af årsagerne til, at det 

under krigen blev besluttet at stoppe med savværket og koncentrere indsatsen om landbruget. Men de 

væsentligste årsager til denne beslutning var dels, at Gunda Sørensen havde lange sygdomsperioder 

under krigen, og dels, at Alfred Sørensen var kørt træt af forretningslivet og den administration, der 

fulgte heraf. 
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Savværket stoppede dog ikke helt så hurtigt som oprindelig tænkt. En storm – sandsynligvis i 1943 

eller i vinteren 1943-44 – væltede ekstraordinært store mængder træ i Tjele skovene. Alfred 

Sørensen købte en del af dette træ – det kunne formentlig i betragtning af omstændighederne med 

manglende efterspørgsel købes til en rimelig pris. Træet blev hentet hjem til savværket og oplagret 

på en mark vest for savværket. En stor del af dette træ blev hentet af savværkets faste stok på 

datidens stive landbrugsvogne. De var som skovvogne udstyret med 3 tommer brede hjul i stedet for 

de normale 2 eller 2,25 tommer hjul, og så kunne forvogn og bagvogn trækkes fra hinanden således, 

at vognene blev længere og bedre egnet til at bære de lange stammer. 

 

Der var 2 spand heste på savværket, og når der skulle hentes træ, kørte vognene til Tjele med 2 mand 

på hver hjemmefra om morgenen ved arbejdstids begyndelse, og de kunne nå hjem igen og få læsset 

af inden fyraften. Det erindres ikke, hvor mange stammer, der var på hver vogn. Men det formodes, 

at det højst har været en 4-5 stk.. 

 

Savværket blev én gang under 2. verdenskrig tvunget til at aflevere træ til besættelsesmagten. De 

kom en dag midt i middagspausen i lastbil med en dansk chauffør. Årstallet erindres ikke, men det 

har sikkert været i vinteren 1945. Det var i den kolde årstid, for samtlige ansatte sad i stuen og spiste 

deres madpakker. 

 

Alfred Sørensen gik ud og tog imod dem. De ville købe træ. Alfred Sørensen foreslog dem at køre til 

Sødal Skovs savværk, som en gang imellem havde leveret til besættelsesmagten – dog ikke i så stort 

et omfang, at det efter krigen fik strafferetlige konsekvenser. Men det var ikke nødvendigt, fandt de, 

for der lå jo træ nok på savværket her. Alt træ på pladsen var solgt, fik de så at vide. Men det 

interesserede dem ikke, og diskussionen fortsatte, mens de gik om til savværket. Gunda Sørensen 

kunne ikke lide situationen og lå i fast rutefart mellem stuen og soveværelsesvinduerne, hvor fra der 

var udsyn over savværket. 

 

Det hele endte med, at de fik nogle forskallingsbrædder. 

 

I foråret 1945 var de store mængder træ fra stormfaldet savet op og solgt, og savværket blev efter 17 

års virke solgt til A/S Ambrosius Stubs tømmerhandel i Skals. 

 

Ejendommen efter savværkets ophør.  

 

Samtidig blev savværkets trælade flyttet om vinkelret på nordsiden af staldbygningen, og det blev 

ejendommens nye lade. I den nordlige ende af denne lade blev der indrettet et toilet med 

lokumsspand, og dermed fik ejendommen sit første toilet til afløsning af kostaldens grebning. 

 

Jordstykket, hvor savværket havde ligget, blev inddraget til en større jordbærdyrkning med henblik 

på salg til Gartnernes Salgsforening i Viborg. Markarealet vest for havearealet fra 1932 blev 

tilplantet med frugttræer, og mellem rækkerne af frugttræer blev der dyrket asier agurker. Både 

æbler, asier og agurker blev solgt gennem Gartnernes Salgsforening.    

 

I 1946 blev der købt 1,0700 ha eng med matr. nr. 3 l, Løvel by, mellem Løvel og Skals for 3.400 kr.. 

Endvidere tilkøbtes der i foråret 1946 fra  Aksel Gaardsted på Vråvej 18 matr. nr. 1 f, Vrå, med 

2,5480 ha og matr. nr. 8 b, Vrå, med 2,4398 ha for en samlet pris på 6.000 kr.. De to arealer ligger 

nord for matr. nr. 1 bo, Sødal Hgd.. Jagten på dem var udlejet ind til udgangen af 1950. Skødet blev 

tinglyst den 13.4.1946. Ca. halvdelen af de to arealer var uopdyrket, men i årene, der fulgte, blev der 

opdyrket ca. ¾ ha, og på en stor del af det resterende uopdyrkede areal blev der plantet gran og fyr. 

 



 8 

Efter disse jordopkøb bestod husdyrbestanden på ejendommen af ca. 5 køer + opdræt, 3-4 grisesøer + 

de smågrise og fedesvin, de kunne præstere samt 300-400 høner. Kvægbestanden hentede i 1950erne 

flere flotte præmier hjem fra dyrskuet i Viborg og der blev solgt tyrekalve til avlsbrug. 

 

Vejen mellem matr. 8 b og 1 f, Vrå og Sødal skov går på matr. 8 b og 1 f, Vrå. Ejeren af Sødal skov 

fra 1920 til 1927, stamhusbesidder Jørgen Sehested, Broholm gods på Fyn, fik efter aftale med den 

daværende ejer af matr. 8, Aksel Gaardsted, i 1927 tinglyst, at skoven har ret til at benytte denne vej. 

Retten til benyttelse af vejen er betinget af, at skoven vedligeholder denne. Det eneste Axel 

Gaardsted fik for afgivelse af denne vejret var ovennævnte vedligeholdelsespligt og så, at 

stamhusbesidderen skulle betale alle omkostninger ved tinglysningen! Matr. 8, Vrå, er i øvrigt 

gammel kirkejord. 

 

I 1951 blev der indlagt elektrisk lys. Det skulle have været gjort sidst i 1930erne, men Hitlers 

metalforbrug stoppede videre elektrificering dengang. Indtil da havde belysningen været 

petroleumslamper af forskellig slags. Det erindres stadig hvilken fantastisk belysning en enkelt 25 

watts pære kunne give i stuen i forhold til den tidligere petroleumslampe. Den mest lysgivende 

petroleumslampe var en såkaldt Petromax. Men den skulle naturligvis hænge i hønsehuset, fordi et 

godt lys der gav maksimal ægydelse!  

 

I 1953 blev staldbygningen forlænget med ca. 6,5 m mod vest, og samtidig blev der bygget ca. 4 m 

på vestsiden af træladen med en kartoffelkælder under.  

 

I 1954 blev hønsehuset i hele sin længde lavet bredere så huset blev ca. 6 m bredt, og i 1955 blev der 

indlagt elektrisk kraft og købt malkemaskine. 

 

I 1957 blev stuehuset forsynet med badeværelse og toilet, og omkring 1960 blev der installeret 

centralvarme. 

 

Sidst i 1950erne blev der på østsiden af laden bygget hestestald og bilgarage, og det var den sidste 

tilbygning, der blev udført i Alfred og Gunda Sørensens ejertid. 

 

Niels Erik og Sonja Pedersen. 

 

Den 15.3.1970 overtog Niels Erik og Sonja Pedersen, Søndermarksvej i Viborg, ejendommen. 

Skødet blev tinglyst den 15.7.1970. Prisen var 130.000 kr.. for ejendommen inkl. inventar og 

markredskaber + en slagtegris. 

 

De nye ejere var begge fabriks beskæftigede, og Sonja Pedersen var ikke meget for at skulle flytte 

,,på landet”. Hun stillede den betingelse, at de skulle flytte til Overlund ved Viborg, når og hvis de 

solgte. Betingelsen blev overholdt, da de efter salget af ejendommen i 1993 flyttede til Asmildvej 2H 

i Overlund. 

 

Ejendommens arealer på købstidspunktet i 1970 omfattede følgende: 

 

Matr. 1 d, Vrå, Pederstrup 0 skæpper, 3 fjerdingkar og 2 ¼ album 

Matr. 1 f, Vrå, Pederstrup 0 skæpper, 0 fjerdingkar og ½ album 

Matr. 8 b, Vrå, Pederstrup 0 skæpper, 0 fjerdingkar og 1 ¼ album 

Matr. 1 bo, Sødal Hgd., Rødding 1 skæppe, 0 fjerdingkar og 2 ¾ album 

Matr. 3 l, Løvel 0 skæpper, 1 fjerdingkar og 1 ½ album 
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Den lave ansættelse af hartkornsværdierne på de 3 Vrå matrikler illustrerer, at der er tale om gammel 

hedejord. Matr. nr. 3 l er engstykket mellem Løvel og Skals på ca. 1 ha. 

 

Sonja og Niels Erik Pedersen blev gift den 7.11.1959 i Viborg  domkirke, hvor de i øvrigt også er 

konfirmerede begge to. De har fået børnene: 

 

Birgitte den 24.8.1967 

Marianne den 26.9.1974 

 

Efter købet af ejendommen fortsatte Niels Erik og Sonja Pedersen med deres fabriksarbejde, Niels 

Erik på en træskofabrik og senere på Asani, og Sonja på diverse systuer. 

 

Husdyrholdet på ejendommen bestod i første omgang af en beskeden smågriseproduktion. Niels Erik 

Pedersen havde regnet ud, at hvis de blot kunne sælge 44 grise om året var renteudgifterne på 

ejendommen dækket ind. Marken blev drevet med kornproduktion. Birgitte, den ældste datter, var en 

del med i markarbejdet, da hun nåede alderen til at kunne køre traktor, og hun nød det. 

 

I begyndelsen af 1970erne byggede de stuehuset om bl.a. for at få en bedre udnyttelse af tagetagen. 

Der blev lagt nyt tag på, som var med udhæng. Dette udhæng fortrød de, fordi det tog for meget af 

lyset inde i huset. 

 

I 1980erne blev de inspireret af, at Niels Erik Pedersens fætter på Gjøl havde en minkproduktion. Det 

medførte, at de sammen med ham opbyggede en minkfarm med 2.000 tæver. Efter et stykke tid 

ophørte samarbejdet, og fætteren opbyggede en minkproduktion i Løvels nordlige udkant, medens 

Niels Erik og Sonja Pedersen fortsatte med mink i Vrå. For at afskærme stuehuset fra minkfarmen 

blev der plantet birketræer mellem minkfarmen og stuehuset. 

 

De 23 år på ejendommen blev også brugt til at få fjernet hønesehuset, som der ikke længere var brug 

for. Det gamle Smedens hus ovre i skovkrogen, som efterhånden var blevet en ruin, blev også fjernet. 

 

I begyndelsen af 1990erne fik minkproduktionen generelt en kriseperiode med meget lave priser på 

minkskind. Det bevirkede, at Niels Erik og Sonja Pedersen i 1993 efter de 23 gode år på 

ejendommen besluttede at sælge og flytte til Overlund. 

 

Holger og Helle Nielsen. 

 

Den 1.8. 1993 overtog Holger Krogh Nielsen og Helle Nielsen ejendommen. Skødet var blevet 

tinglyst den 9.7.1993. Prisen var 686.000 kr.. Holger er fra Ørnhøj i Vestjylland, og Helle er fra 

Kjellerup-kanten. 

 

Holger og Helle blev gift den 19.5.2001 i Pederstrup kirke, og de har fået børnene: 

 

Sine den 24.3.1992 

Mathias den 27.4.2000 

Marie den 27.6.2003 

 

I 1999 købtes af Karsten Yding Rasmussen, Løvel, et ubebygget jordstykke, der grænser op til den 

tidligere matr. nr. 1 a, Vrå mod nord og til matr. nr. 1 d Vrå, mod øst. Arealet er på 4,0400 ha inkl. 

vej på 1.040 m
2
. Købsprisen var 177.120 kr.. Arealet, der havde matr. nr. 1 b, Vrå, blev i forbindelse 

med handelen inddraget under matr. nr. 1 d, Vrå. 
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Den 15.2.2005 blev der af Bjarne Moustsen, Loldrup, købt et ubebygget engstykke med matr. nr. 3 k, 

Løvel. Arealet er på 3.9210 ha, heraf vej 2.160 m
2
, og det ligger som nabo til matr. nr. 3 l i de store 

engarealer mellem Løvel og Skals. Købsprisen var 135.000 kr.. Handelen blev tinglyst den 1.3.2005. 

 

Den 1.4.2011 blev der af Lone Kjærsgaard Olesen, Vrå, købt et ubebygget jordstykke med matr. nr. 

2 g, Vrå. Arealet er på 5,2743 ha, heraf vej 567 m
2
, og det ligger op til Vråvej vest for denne. 

Købsprisen var 808.728 kr.. Handelen blev tinglyst den 12.5.2011. 

 

I 2015 er der under Vråvej 7 tinglyst følgende arealer: 

 

Matr. nr. 3 k, Løvel: 3,9210 ha, heraf vej 2.160 m
2 

Matr. nr. 3 l, Løvel: 1.0700 ha, heraf vej 680 m
2
 

Matr. nr. 1 d, Vrå: 7,1058 ha, heraf vej 1.250 m
2
 

Matr. nr. 1 f, Vrå: 2,5480 ha, heraf vej 1.391 m
2
 

Matr. nr. 2 g, Vrå: 5,2743 ha, heraf vej 567 m
2
 

Matr. nr. 8 b, Vrå: 2,4398 ha, heraf vej 777 m
2
 

Matr. nr. 1 bo, Sødal Hgd.: 2,6670 ha 

 

I alt 25,0259 ha, heraf veje 6.825 m
2
. 

 

Hele arealet med undtagelse af matr. 3 k og 3 l samt en parcel over for ejendommen på Vråvej 7 

anvendes til dyrkning af juletræer. Denne driftsform er valgt fordi Holger er uddannet skovfoged – i 

nutiden skov- og landskabsingeniør. 

 

Stuehuset på Vråvej 7 blev efter overtagelsen udvidet med en tilbygning mod vest. Denne tilbygning 

blev i 2005 præmieret af den daværende Tjele kommune fordi kommunens Landsbyråd fandt, at der 

var tale om en tilbygning, der på harmonisk vis var i stil med den oprindelige bygning. 

 

Kilder: 

 

Anton og Marianne Sørensen – aner og efterkommere 

Madsen, Kaj Hugo, Bystævnet 3, Batum, 8830 Tjele 

Nielsen, Helle og Holger Krogh, Vråvej 7, 8830 Tjele 

Pedersen, Sonja og Birgitte, Asmildvej 2H, 8800 Viborg 

Sørensen, Alfred Knud, Vråvej 7, 8830 Tjele 

Sørensen, Leif Yding, Ahornvej 9, 6950 Ringkøbing 

Folketællinger 

Kirkebøger 

Matrikelinfo 

Nettet 

Skøde- og panteprotokoller 1895-1927 

Skøder. 

 

    24.4.16  Leo Yding Sørensen 


