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Vigstrup 
Navnet Vigstrup ved man ikke helt, hvad kommer fra, men man mener, at det stammer fra en mand 
ved navn Visti, der boede på stedet. Stedet er sikkert en udflytning fra landsbyen, det kunne 
endelsen på navnet tyde på. Det ender på strup, som man mener stammer fra ordet torp, som skulle 
betyde udflytning. Allerede i stenalderen har området været beboet. Det ser vi af de fund, der er 
gjort i området. Jens Hansen indleverede i 1886 2 økser fra stenalderen til museet i Viborg. Vi må 
gå ud fra, at de er fundet på gårdens jorder. Det har også været et ideelt sted, at bosætte sig. Lige 
ned til Nørreåen med dens muligheder for fiskeri og med skovene på området mellem Gudenåen og 
Nørreå. Her var der rige jagtmuligheder Senere har man så begyndt at dyrke jorden. Det har været 
oven for bakkerne, hvor jorden har været bedre, end nede i dalen. Bebyggelsen i området har fortsat 
op igennem bronzealderen, hvilket de mange gravhøje, der har været i området vidner om. Der har 
været over 60 høje i Vinkel sogn, hvoraf over 50 af dem er sløjfet. Vandstanden i Nørreå har sikkert 
også været noget højere end i dag, så området har nærmest lignet en fjord. I vikingetiden har Nørreå 
været sejlbar for vikingeskibene og prammene, så der har sikkert været en ret stor bosættelse i 
området langs åen. Det kunne de mange runesten, der er fundet i området mellem Nørreå og 
Gudenå tyde på. Ligeledes det meget store fund, der er gjort ved Mammen, er med til at udbygge 
den teori. Også skibssætningen ved Borre underbygger det. Sejladsen på Nørreåen er den fortsat op 
i 1600-tallet? Det er der noget, der kan tyde på, da en af de første fæstere på gården bliver nævnt 
som skipper og hans søn bliver nævnt som sømand og lods, inden han overtog gården i fæste. Det 
kunne også være, at de ved siden af gården havde en bibeskæftigelse med sejlads på åen. Blev 
Viborg også forsynet ad den vej? Vigstrup var i 1600-tallet en enestegård, d.v.s. at det var en gård, 
der lå uden for landsbyens fællesskab, og som var af en vis størrelse. Jorden blev dyrket uden for 
fællesskabet. Der lå mange af den slags gårde på det tidspunkt. Der var Kærrestrup, Engedal, 
Odsgård og flere. Gårdene kunne have forskellig størrelse fra 6 tdr. hartkorn og op efter. Om det har 
været enestegårde alle sammen er uvist, det kan også have været små landsbysamfund. Nogle af 
dem kan også have været små herregårde, som måske kan have været befæstede gårde i 
middelalderen. Den type ser vi en del af i Gudenådalen. Det gælder Kjællinghøl, Stærkjær, 
Ilensborg, Hvorslevgård og Aldrupgård. Vigstrup har muligvis hørt under et kloster, for den hørte i 
1500-tallet under Kronen. I 1578 mageskiftede Kronen Vigstrup med en gård i Hinge, der tilhørte 
Niels Kaas på Taarupgaard. Hvornår, den er kommet fra Taarupgaard til Randrup, ved vi ikke; men 
i 1600-tallet var Vigstrup ejet af Randrup. 

 

 

 

 



Fæsterne på Vigstrup 
De første fæstere, vi har noget skriftligt om, er fra midten af 1600-tallet. Der var da to fæstere på 
gården; men den er ikke delt i to, så de to fæstere har haft fælles drift af gården. Hvordan 
boligforholdene har været, ved vi ikke. Om der har været to særskilte boliger, eller om de har haft 
mere eller mindre fælles husholdning, er også ukendt. Det er to familier, hvor søn afløser faderen 
som fæster i flere generationer. 

Gården var ifølge matriklen 1664 på hartkorn: 6 tønder, 4 skæpper, 0 fjerdingkar og 1 3/5 album. 
De skulle i landgilde sammen svare 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin I 1688-matriklen blev 
gårdens hartkorn ændret til: 9 tønder, 5 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album. Det var altså en meget 
stor gård, og det ser ud til på kortet, at gården var større end Aadsgaard og Kærrestrup tilsammen.  

 

Ved matrikuleringen i 1844 fik Aadsgaard matr. nr. 1 og 2, Vigstrup fik matr.nr. 3, 4, 5 og 6 og Kærrestrup 
matr.nr. 7 og 8.  
 

De to familier var:  
Den ene:  
Skipper Peder Rem.  
Han havde gården i fæste fra ca. 1640-1663. Han var gift med Mette Andersdatter. Der er nævnt i Den 
gamle Vinkelbog, at han var englænder. Der har sikkert været en del sejlads på Nørreåen, og der kan han 



have sejlet. Hans to sønner var begge lodser, og det kan godt have været på Randers fjord og ind i Nørreåen. 
Om Viborg ad den vej er blevet forsynet, har vi ikke fundet beviser for. Peder Rem døde i 1663, og i 
matriklen 1664 står Mette Andersdatter som fæster. Fæstet overgik til sønnen  

Anders Pedersen i 1666. Han havde før været sømand og lods. Han havde fæstet indtil, han døde i 1695, 
hvor fæstet overgik til hans søn  

Christen Andersen. Han havde fæstet indtil 1726, hvorefter fæstet gik ud af deres familie. Den næste 
fæster er ifølge Den gamle Vinkelbog Jacob Vistrup. Bogen siger, at man ikke kender hans efternavn; men 
det må være Christensen, da han må være søn af Christen Vistrup og bror til Peder Christensen, der er den 
anden fæster, for de to brødre fik jo lov til at dele gården i to halvgårde.  

 

Den anden familie starter med  

Laurs Christensen. Ifølge den ældste Vinkelbog var han fæster af gården fra ca. 1655 til 1674. Han var 
gift med Karen Nielsdatter. I 1674 døde Laurs, og enken drev gården videre. Hvor mange år ved vi ikke; 
men i 1688-matriklen står sønnen  

Christen Laursen som fæster af gården. Han blev i daglig tale kaldt Christen Vistrup og var født 
omkring 1660. Han døde 1730. Den næste fæster blev sønnen  

Peder Christensen. Da han overtog gården, havde hans bror Jacob Vistrup den anden halvdel af fæstet. De 
fik herskabets tilladelse til at dele Vistrup, der var en helgård i to halvgårde. Peder Christensen havde den 
halvgård, der senere fik matr. no. 4, og det er den, vi beskriver videre. Peder Christensen fik altså gården i 
fæste i 1730. Om det er på det tidspunkt, hvor der blev bygget to gårde, eller om det først er senere, ved vi 
ikke. Peder Christensen var født ca. 1695, og han blev gift den 6. juni 1737 med Ane Rasmussen fra Over 
Viskum. Peder Christensen døde ca. 1755.  

I 1756 giftede hans enke sig med  
Peder Jensen Kjellerup, der var født ca. 1729 på Kjellerupegnen. Han skulle i landgilde betale 3 rd, 3 
mrk og 14 sk. og yde 2 læs skortørv og et læs lyng samt forrette 1/4 part hoveri. Ved hans død 1780 havde 
han ingen arvinger, så det var to niecer, der arvede ham. Det var under hans tid som fæster, at Randrup delte 
de to gårde i fire lige store, hver på hartkorn: 2 tdr, 3 skp, 1 fdk og 1¼ alb.  

 

Ejerne 

Peder Justsen blev født ca. 1753 iflg. folketællingerne og hans død.  
Omkring 1780 overtog han fæstet på ejendommen i Vigstrup efter den tidligere fæster, Peder Jensen, der 
samtidig gik på aftægt hos ham, og her blev han til sin død i 1793. Ved folketællingen 1787 nævnes, at Peder 
Jensen var Peder Justsens far. Det var han ikke. Ifølge skiftet efter Peder Jensen var hans eneste arvinger to 
kvinder, der var døtre af hans bror Niels Jensen, der tidligere havde boet i Kjellerup. Peder Justsen blev gift 
den 19.11.1780 i Mammen med Birthe Hvas, der var datter af Anders Hvas og Johanne Sørensdatter i 
Dalsgaard, Mammen sogn. Det ser ud til, at Birthe døde nogle få år efter, for den 11.9.1785 giftede Peder 
Justsen sig i Vorde kirke med Mette Pedersdatter. Hun blev født ca. 1760 og var datter af Peder Andersen 
og hustru Maren Madsdatter i Kølsengaard, Vorde sogn. Peder Justsen var fæster af gården i Vigstrup indtil 
han fik skøde tinglæst den 20. juni 1796. Desværre er skøde- og panteprotokollen ikke bevaret for denne 
dato; men ifølge oplysninger i protokollens register er gårdens hartkorn på 2 tdr, 3 skp, 1 fdk og 1¼ alb. 
Mette Pedersdatter er temmelig sikkert død mellem 1801, hvor hun nævnes i folketællingen, og 1813, hvor 



kirkebogen for Vinkel starter. I 1810 blev Peder Justsen lavværge for gårdfæster Niels Pedersens hustru 
Karen Madsdatter i Engedal. Hun havde selv bedt om, at han måtte blive det, da hun "tid efter anden" havde 
lånt penge af Peder Justsen og nu skyldte ham 50 rd. Peder Justsen solgte gården til sønnen Just i 1816. 

Skøde 

Læst 24. Oktober 1816.  

Underskrevne Peder Justesen, gårdmand i Vistrup, tilstår og herved vitterliggør at have solgt og afhændet fra 
mig og arvinger til min Søn Just Pedersen, den mig tilhørende ejendoms grund i Vidstrup by, Vinkel Sogn, 
Middelsom herred, der står for hartkorn 2 td, 3 skp, 1 fdk, 1¼ alb, tillige med den dertil hørende kirkeskat, 
og da bemeldte min søn Just Pedersen derfor har betalt mig den akkorderede købesum 850 rd, n.v. skrives 
ottehundrede og halvtredsindstyve rigsbd. n.v. så er det, at jeg hermed overdrager fornævnte ejendom til 
benævnte min søn til fuldkommen ejendom, uden nogen påtegning for mig eller arvingers dele, ligesom jeg 
og lover at hjemle ham samme i alle måder.  

Til bekræftelse under min hånd og segl, og 2de vitterligheds vidners underskrift, hvorfor deklareres: at dette 
mit skøde må læses ved retten når forlanges.  

Vidstrup, den 18. Oktober 1816.  
Peder Justesen Vidstrup (L. S.)   Christen Jacobsen (L. S.)     Søren Jacobsen med f. pen (L. S.  



 

I skødet blev der ikke nævnt nogen aftægt til Peder Justsen; men da han døde den 27.4.1822, blev der indført 
i kirkebogen, at han var aftægtsmand i Vigstrup.  

Han blev 69 år gammel.  

 

Peder Justsen og Mette Pedersdatter fik følgende børn:  
1. Just Pedersen, født ca. 1789. Han blev næste ejer af gården.  
2. Birthe/Birgitte Pedersdatter, født ca. 1791. Gift 1813 i Vinkel med Peder Nielsen i Vinkel. Død 1868 
som aftægtskone hos sin søn gårdmand Christen Pedersen Smed i Vinkel, 77 år.  
3. Birthe Marie Pedersdatter, født ca. 1793. Gift 1817 i Vinkel med Niels Christensen, gårdmand i Ørum. 
Død 1851 i Ørum, 58 år. 



 Just Pedersen blev født ca. 1788 og var søn af Peder Justsen og hustru Mette Pedersdatter i Vigstrup. Da 
han var på session som 18-årig, blev han målt til at være 159 cm høj. Her konstaterede lægen, at han havde 
fnat, og han blev derfor sat på en kur. Fire år senere var han atter på session og blev igen sat på kur på grund 
af fnat. Det må have været en grim oplevelse for ham. I 1813, hvor Just var 24 år, blev han indrulleret i 2. 
jydske regiment; og denne gang var Just fri for fnat. I 1816 fik han skøde på faderens gård, som på det 
tidspunkt stod for hartkorn: 2 tønder, 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 1¼ album. Købesummen var på 850 rd. 
Herefter tog Just på session, hvor han fremviste det tinglæste skøde, og nu blev han slettet af lægsrullen.  
Den 27.6.1817 blev Just Pedersen gift i Vinkel kirke med Mette Jacobsdatter. Just var nu 29 år og Mette 35 
år. Hun blev født ca. 1782 og var datter af Jacob Nielsen og hustru Bodil Christensdatter, der ejede 
nabogården i Vigstrup.  

Just og Mette fik 3 børn.  
1. Peder Justsen, født i 1818. Ved sessionen i 1840 nævnes, at han havde "svamp i venstre fodled, og han 
blev derfor sat under kur. Året efter nævnes: Var krøbling ved fødsel med betydelig og ulægelig svampagtig 
hævelse i sammes led". I aftægten til forældrene blev der nedskrevet flere hensyn, der skulle tages til Peder, 
hvis han ikke blev rask. Det blev han tilsyneladende. I 1853 blev han gift og bosatte sig i Vinkel som 
husmand. Han døde i 1902 i Vinkel, 83 år gammel.  
2. Jacob Justsen, født i 1820, blev den næste ejer af gården.  
3. Mette Marie Justdatter, født 1821 og død 9 måneder gammel.  

Da Evald Tang Christensen rejste rundt for at samle folkeminder, kom han bl.a. til Vinkel, og her fik han 
fortalt de to følgende historier i "Det jyske almueliv l":  
1. Just i Vistrup tog en gang tre tønder rug på én gang nede i Bro mølle og bar ud i en vogn i gården. Min 
fader var til stede og så det. Han lagde det på vognen, og der skete ikke anden skade, end at hans ene træsko 
gik i smadder. Det var et væddemål, vel sagtens om en flaske brændevin, eller måske en kande peber, for de 
gamle sagde altid: "Det må koste en kande peber". Just havde nogle gode brede skuldre.  
2. Søren Bødker havde været inde i Salling at hente 4 tønder havre, og da han kom til Søndermølle med det, 
klagede han sig, at det var et strengt læs for bæsterne. "Er det noget at tale om," sagde en mand (måske Just 
i Vistrup), a kan bære det hele og vil sætte dobbelt derimod", men det kunne Søren Bødker ikke indlade sig 
på.  

Ved matriklen 1844 blev gårdens nye hartkorn sat til 3 tdr, 1 skp, 1 fdk og 2¼ alb. I 1846 solgte Just og 
Mette gården til sønnen Jacob Justesen, og de gik derefter på aftægt hos ham.  

Aftægtskontrakt. 

Underskrevne selvejergårdmand Jacob Justesen i Vistrup, der dags dato har modtaget skøde på min faders 
Just Pedersens ejendom, tilstår herved at have i den anledning forpligtet mig til at udrede til ham og hans 
hustru (min moder) samt min svage broder Peder Justsen deres livstid følgende aftægt, nemlig:  
1. Årlig 3 tdr rug, 1 tønde malt, 2 skæpper byggryn, 2 skæpper boghvedegryn, 1 tønde kartofler, 2 lispund (1 
lispund = knap 8 kg) saltet, røget og tørret flæsk, 2 lispund smør, 2 lispund ost og 4 snese æg og til deres 
småfornødenheder 5 rbd sølv, - alt i gode, sunde og forsvarlige varer på aftægtstagerens bopæl og 14 dage 
efter at jeg af dem derom tilsagt vordre. Kornet besørges af mig eller gårdens ejer ført til og fra mølle uden 
udgift for bemeldte aftægtsnydere.  
2. Daglig og i et rent kar hver morgen i deres bopæl 4 potter nymalket mælk om sommeren, regnet fra 1. 
april til 12. oktober, og om vinteren daglig 2 potter do, regnet fra 12. oktober til 1. april.  
3. Dernæst har mine forældre ret til en gang for alle at udtage af gårdens besætning 4 får med lam, som jeg 
lige med mine egne skal fodre om vinteren og græsse om sommeren, samt for så vidt de tøjres, forsyne med 
de fornødne tøjer. - I lige måde skal jeg græsse disse fårs lam indtil slagtetiden. Alt uden udgift for 
aftægtstagerne.  



4. Til fri bolig for bemeldte mine forældre og min broder deres livstid er jeg endvidere forpligtet til, i eller 
ved min gård, efter 3 måneders tilsigelse at opføre 4 fag hus og at forsyne 2 fag deraf med loft, vinduer, 
skorsten og døre på den måde, som af dem nærmere påvises. - Denne bopæl, som af mig vedligeholdes på 
tag og fag uden udgift for aftægtstagerne, tillægges en passende have, omtrent stor 6 kvadratfavne, som af 
mig bekostes indhegnet. Samme have skal jeg ligeledes vedligeholde.  
5. Ved denne aftægtsbolig skal jeg endvidere, i rette bjergningstid og senest 1. august, hvert år levere 10 læs 
skudtørv af 25 snese og 4 læs hedetørv af 10 snese, vel tørre, samt indsætte i hus.  
6. Den gødning, som falder ved aftægtsboligen, bliver gårdens ejer uvedkommende; og gårdens ejer må tåle 
at aftægtstagerne beholder 2 høns gående i eller ved gården.  
7. Når aftægtsfolkene flytter ind i bemeldte for dem bestemte aftægtsbolig, har de ret til at udvælge eller 
udtage af mit bo et sengested med klæder, bestående af 3 dyner, 2 lange hovedpuder, 1 par hørlærreds og 1 
par blårlærreds lagner, 1 jernbilæggerovn med ildtang, en kobber grubekeddel, indtagende ¼ tdr, 1 kar, 1 
balje, 1 spand, 1 øltønde, 1 bord og 2 stole, hvilket alt ved mine forældres død tilfalder bemeldte min svage 
broder til brug, så længe han beboer aftægtsboligen, men er han enten helbredt eller gift på den tid den 
længstlevende af vore forældre ved døden afgår, da tilfalder derimod bemeldte bohave mig eller gårdens ejer. 
8. Jeg eller gårdens ejer skal bekoste samtlige aftægtstagere hæderligen og anstændigen begravelse og 
aftægten bliver i et og alt uforandret indtil den længstlevendes død. Det er heraf en selvfølge, at såfremt 
Peder overlever vore forældre: at han i et og alt tiltræder deres rettigheder efter denne kontrakt, da skal i så 
fald bortfalde 3 rd af den i 1ste post bestemte sum.  
9. Dersom bemeldte min broder nogensinde bliver helbredt eller indlader sig i ægteskab, da kan han ikke 
mere fordre sig nogen aftægt leveret eller bebo aftægtshuset; men bliver pligtig at forlade gården 3 måneder 
efter vielsen eller efter hans fuldkomne helbredelse regnet fra udstædelsen af distriktlægens attest derom, - 
imod til samme tid af mig at udbetales 600 rbd, samt at levere: 1 hest mellem 2 og 6 år, den næstbedste ko, 
de 8 bedste får i gården, samt et sengested med forsvarlige klæder. - Det er hermed endvidere en aftale: a. at 
udstyret til bemeldte min broder Peder forhøjes med 100 rbd såfremt han enten bliver helbredt eller gift og 
gården kommet i fremmedeje ved salg, eller om jeg ved døden skulle afgå før hans, uden at efterlade mig 
børn. b. at Peder ikke må have gifte indsiddere og c. at han ikke kan fordre sig aftægten leveret udenfor 
gården eller dens grænser.  
10. Til sikkerhed for foranførte præstationer eller forpligtelser pantsætter jeg herved med 1. prioritet den mig 
ved skøde af dags dato overdragne gård af gammelt hartkorn ager og eng 2 tdr, 3 skp, 1 fdk og 1¼ alb, nyt do 
3 tdr, 1 skp, 1 fdk og 2¼ alb i Vistrup med sammes tilhørende kirkekorn og kvægtiende, samt min 
besætning, inventarium, ind- og udbo, intet undtagen.  
11. Sager som muligvis kunne opstå i anledning af denne kontrakts forståelse eller mislige opfyldelse 
behandles overensstemmende med forskriften i forordningen af 25. januar 1828.  
12. Nærværende aftægter synes, beregnet på anordningsmæssig måde, passende at kunne ansættes til 330 rd 
som tillagt Peders udstyr i penge 700 rd og i varer 70 rd andrages tilsammen 1100 rd hvorefter det stemplede 
papir er taget.  
13. Nærværende dokument bliver at tinglæse både som aftægtskontrakt og pantebrev, på min, Jacob 
Justesens bekostning.  

Til bekræftelse under vore hænder.  
                Vistrup, den 29. december 1845.  
                          Jacob Justsen  
Til vitterlighed:  
                          Christen Jacobsen Jens Christensen  
Læst på Middelsom-Sønderlyng herreders ret den 29. januar 1846. Rod  
Anmærkning: Aftægtsyderens adkomst til pantet er læst dags dato nr. 10 med påtegning om uvished 
angående det nye hartkorns rette størrelse. Rod  



Udslettet kontrakt 

Den 29. december 1845, tinglæst 29. januar 1846 no. 10, hvorved selvejergårdmand Jacob Justesen i Vistrup 
havde forpligtet sig til at svare aftægt til Just Pedersen og hustru samt enten aftægt eller 700 rd. m.m. - for så 
vidt Peder Justesen betræffes.  

Påtegning.  

Da jeg nu er gift og har modtaget det mig tilkommende efter denne kontrakt, såvel i varer, som penge, 
kvitterer jeg for mit vedkommende samme udslettelse.  

P.t. Viborg den 5. juli 1856. Peder Justsen  

Sønnen døde i 1857, og svigerdatteren blev derefter gift med Jens Hansen, der overtog gården. Mette døde 
den 6.5.1860, 77 år gammel. Senere solgte Jens Hansen gården og flyttede til Hersom. Her boede Just 
sammen med familien til sin død den 26.12.1873, hvor han blev ført tilbage til Vinkel og begravet. Han blev 
85 år gammel.  

Jacob Justesen blev født den 8.5.1820 og var søn af Just Pedersen og Mette Jacobsdatter i Vigstrup. Da 
han var på session som 22-årig, var han 174 cm høj. Jacob fik læst skøde på forældrenes gård i 1846 på 
hartkorn 3 tdr, 1 skp, 1 fdk og 1¼ alb. Samtidig gik forældrene på aftægt på gården.  

Skøde 

Underskrevne Just Pedersen selvejergårdmand i Vistrup tilstår herved, at jeg har solgt og afhændet, ligesom 
jeg hermed sælger, skøder og aldeles afhænder til min søn Jacob Justesen følgende mig tilhørende 
ejendomme, nemlig:  

1. En gård af gammelt hartkorn ager og eng 2 tdr, 3 skp, 1 fdk og 1¼ alb, nyt do 3 tdr, 1 skp, 1 fdk og 2¼ 
alb. i Vistrup, samt kirkekorn- og kvægtiende deraf, som alt er mig tilhørende efter skøde tinglæst 24. 
oktober 1816. fol. 381, og  
2. min besætning, gårds- og avlsredskaber, sæd og avl samt min ind- og udbo, intet undtagen. - Alt for den 
købesum og aftægt af værdi tilsammen 1100 rbd sølv.  

Og da køberen Jacob Justsen, derfor under dags dato har udstedt sin forskrivning, så skal den indbemeldte 
gård og tiende med besætning etc, tilhøre ham og hans arvinger som en lovlig købt og betalt ejendom, den 
jeg skal hjemle ham efter loven.  
Til bekræftelse under min hånd i undertegnede vitterlighedsmænds overværelse.  
Vistrup den 29. december 1845. Just Pedersen  
Til vitterlighed.   Christen Jacobsen  Jens Christensen  
Læst ved Middelsom og Sønderlyng herreders ret den 29. januar 1846. Rod  

Samme på blev Jacob Justesen gift med Kirsten Jensdatter. Hun blev født den 30. 6. 1826 og var datter af 
Jens Christensen og hustru Ane Marie Jacobsdatter i Odsgaard, Vinkel sogn.  

I 1851 byggede Jacob et hus på 4 fag af brændte sten med stråtag, loft og skorsten. Huset var beregnet til 
bage- og køllehus, hvor malt til ølbrygning blev tørret og evt. røget. Samme år fik de deres eneste barn, 
Mette Marie. Fem år senere byggede Jacob et nyt stuehus på 13 fag, muret af sten og med stråtag og 
skorsten. Indvendig var der loft og trægulve. Huset blev takseret til 980 rbd. For at finansiere husbyggeriet 
lånte han 650 rbd af Christen Christensen Middelhede i Vinkel.  

Datter af Jacob Justesen og Kirsten Jensdatter: Mette Marie Jacobsen, født den 1.12.1851 og blev gift 
12.2.1874 i Hersom kirke med ungkarl skolelærer og kirkesanger Jens Christian Nielsen i Hersom.  



Den 21.6.1857 døde Jacob, 37 år gammel. Der var skifte efter Jacob Justesen; men ingen registrering af boet. 
Boet må have været ret velhavende, for til datteren Mette Marie blev der en arv på 1.600 rd., som kom til at 
stå som en gæld på gården.  
Skiftet efter Jacob Justesen i 1857 (afslutningen). 

 

I 1858 blev Kirstin Jensdatter gift med Jens Hansen.  

Attest 

Den 17. syttende februar 1858, attenhundrede og otte og halvtredsindstyve, blev ungkarl Jens Hansen af 
Faardal, Viskum sogn, og enke efter gårdmand Jacob Justesen, Kirsten Jensen i Vigstrup ægteviede i Vinkel 
kirke. Det bevidnes i overensstemmelse med nævnte kirkes ministerielbogen under hånd og segl.  

Vinkel præstegaard den 10. marts 1858. N. R. Øllgaard Sognepræst for Vinkel og Rind. (L. S.) 
Overensstemmende attest bedes tinglæst som adkomst for Jens Hansen på den hans hustru Kirsten Jensen 
tilhørende gård i Vistrup, Matrikel 4a af Vistrup af Hartkorn 3 tdr, 1 skp, 1 fdk og 2¼ alb., samt kirke-korn 
og kvægtienden deraf, alt af værdi 5000 rd.  
          Vor vedkommende.  
          Christen Christensen  

 

Til venstre på siden:  

Attest 

Læst ved Middelsom-Sønderlyng herreders ret som begæret den 28. juli 1858 og protokolleret fol. 63. Anm: 
Kirsten Jensdatters adkomst er læst 28. oktober 1858 nr. 4 med følgende påtegning.  

1. I den på gårdens mark beliggende såkaldte Vestermose tilkommes 3. mand ret til tørveskær ifølge 
dokument tinglæst 10. januar 1856 fol. 473.  

2. Hun har forhæftet indbemeldte ejendom m.m. for 1250 rd (børnemidler) med skifteekstrakt tinglæst 26. 
november 1857, fol.        Sommerlund  

 



Jens Hansen.  
Fortællingen om Jens Hansen er en beretning om en familie med mange dødsfald, der trofast støtter hinanden 
gennem årene. Det har præsten givet udtryk for, da Jens Hansen flyttede fra Foulum til mosteren i Faardal 
for at hjælpe hende: "Rosværdigt forhold."  
Jens blev født den 1.4.1824 og var søn af gårdmand Hans Christian Jensen og hustru Anne Johanne 
Christensdatter, ejer af Hvolrisgaard i Hersom sogn. Moderen var datter af Christen Nielsen Vestergaard og 
hustru Kirsten Christensdatter i Foulum, Tjele sogn.  
Da Jens var 11 år i 1833, døde hans søster 2 år gammel, og omkring dette tidspunkt kom Jens til sin mors 
forældre i Foulum, Tjele sogn.  
Det er lidt usikkert, hvornår det skete. Jens kom på session i 1834, og da oplyses, at han boede hjemme; men 
ved folketællingen 1834 i Foulum oplyses, at han boede hos sin mors forældre. Jens's far døde i 1836, og 
moderen blev året efter gift med Niels Nielsen, der da overtog Hvolrisgaard.  
Jens' mors forældre havde foruden Anne Johanne to døtre: Edel, Ane Marie og en søn Niels. Edel 
Christensdatter blev i 1833 gift med Nikkel Villumsen, gårdmand i Faardal i Viskum sogn. Hun døde i 1836, 
34 år. Året efter blev Nikkel Villumsen gift med sin hustrus søster Ane Marie.  

Ved folketællingen 1840 boede Jens Hansen, 16 år gl., hos sin morbroder Niels, der havde overtaget 
forældrenes gård. I 1843 døde Nikkel Willumsen i Faardal, og derefter flyttede Jens Hansen hjem til 
mosteren for at hjælpe hende. Ane Marie ønskede selv at drive gården videre, og hun giftede sig aldrig igen. 
I 1846 var Jens Hansen på session, og da målte han 176 cm i højden, og han led af blodårebrok. Samtidig 
blev han anset til at være soldat. Der var brug for ham på gården, og han havde nok heller ikke den største 
lyst til at komme i krig, så året efter blev det klaret, at en anden stillede for ham. Jens betalte 50 rd til 
vedkommende, og pengene blev udbetalt i 1848.  
Ved folketællingen i 1855 var han blevet bestyrer af mosterens gård.  
I 1857 fik Jens Hansen en søn med naboens datter Birthe Marie Pedersen. Jens og Birthe Marie blev ikke 
gift, og hun døde i forbindelse med fødslen. Barnet blev døbt Hans Christian Jensen, og han kom hjem på 
gården til Ane Marie Christensdatter, hvor han voksede op. Da han blev konfirmeret, gav præsten ham 
skudsmålet: "meget god kundskab og opførsel".  
Nu var Jens Hansen blevet 34 år og var klar til at få sin egen gård, og samtidig var Kirsten Jensdatter i 
Vistrup blevet enke, og hun havde en god gård. Jens og Kirsten blev enige, og den 29.1.1858 kom Jens 
Hansen til Vistrup, og brylluppet blev holdt den 17. februar s.å. Jacob Justesens forældre boede stadig på 
gården som aftægtsfolk. På det tidspunkt var gårdens hartkorn på 3 tdr, 2 skp, 2 fdk og 2¼ alb.  
I 1868 henvendte Jens Hansen sig på museet i Viborg med to stenøkser, en stor "bjergartsøkse" i form af en 
skaftapøkse samt en lille atypisk flintøkse, der var fundet på marken i Vigstrup. Økserne var dateret til 3950-
1701 f. kr.  
I 1873 solgte Jens Hansen gården i Vigstrup til Frederik Jespersen. Derefter flyttede familien og Just 
Pedersen, der stadig levede, til Hvolrisgaard. Jens Hansen købte gården af sin stedfar Niels Nielsen, der 
samtidig gik på aftægt hos ham. Kirsten Jensdatter døde 25.4.1879, 52 år gl. af "kjærtelsvaghed", en 
krampesygdom. Året efter boede Jens Hansen på gården sammen med datteren Hanne Marie på 18 år og 
sønnen Jacob på 12 år. En måned senere døde datteren af skarlagensfeber. I 1881 solgte Jens Hansen gården 
til sønnen Hans Christian Jensen, som samtidig forpligtede sig til at udstede en obligation til sønnen Jacob på 
10.000 kr. samt aftægt til faderen. Jens Hansen døde den 22.4.1882, 58 år af brystsvaghed.  

Jens Hansen og Kirsten Jensdatter fik 3 børn: Alle født i Vinkel.  
1. Jacobine Hansen, født 21.11.1858. Død 5.5.1864, 5½ år gl.  
2. Hanne Marie Hansen, født 15.4.1861. Død 14.2.1880 i Hvolrisgård, Hersom af skarlagensfeber. 
 3. Jacob Hansen, født 15.6.1867. 



Frederik Jespersen.  
Han blev født den 21.5.1846 og var søn af Jesper Frederiksen og hustru Ane Marie Andersen i Bro mølle, 
Vejrum sogn.  

Den 22.4.1872 underskrev Jens Hansen og Frederik Jespersen en købekontrakt, hvorved Frederik Jespersen 
overtog gården i Vigstrup, matr.nr. 4a, der var på hartkorn: 3 tønder, 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 2¼ album. 
Købesummen var på 8.000 rigsbankdaler.  

Købekontrakt 

Undertegnede gårdmand Jens Hansen i Vistrup sælger og overdrager ved nærværende kontrakt til Frederik 
Jespersen af Bro mølle den mig tilhørende gård matr. nr. 4 i Vistrup i Vinkel sogn af hartkorn 3 tdr, 1 skp, 1 
fdk og 2¼ alb. glskat 16 rd og 51 sk med kirke, korn og kvægtienden på følgende nævnte vilkår. Tiltrædelsen 
finder sted c. 1. maj førstk. Sælgeren udreder alle for denne dag forfaldne skatter og afgifter af ejendommen. 
Såfremt bygningerne inden tiltrædelsen skulle afbrænde ved ulykkelig hændelse, har køberen ret til at hæve 
assurancesummen til anordningsmæssig anmeldelse til nye bygningernes opførelse, men tilkommer ikke 
yderligere erstatning for det ham muligen tilføjende?  
2. Foruden selve den faste ejendom med bygningernes mure og nagelfaste tilbehør overdrages endvidere til 
køberen: a. At ved tiltrædelsen i behold værende forrage, gødning og ildebrændsel. b. Sæde og foderkorn, 
nemlig 5 tdr rug, 4 tdr byg og 25 tdr havre. c. Af indboet 4 kakkelovne, 1 komfur, 1 gruekedel, bord og bænk 
i dagligstuen og en seng med sengeklæder i karlekammeret. d. Hele den nødvendige besætning og 
inventarium samt avlsredskaber med undtagelse af 2 heste, 2 køer, 1 gris, 4 får og 2 vogne. Købesummen for 
dette medfølgende løsøre er 2500 rd (to tusind og fem hundrede rigsdaler). Løsøret står til overleveringen for 
sælgerens regning og risiko.  
3. Købesummen for gården er 8000 (otte tusinde rigsdaler).  
4. Den samlede købesum for gård og løsøre betales og berigtiges således, at køberen  
a. betaler kontant 6000 rd den 1. aug. førstk. eller før hvis han bliver i stand dertil.  
b. betaler kontant 2000 rd med 4% årlig rente fra 11. juni termin d.å. at regne i 11. decb. termin 
førstkommende  
c. i 11. juni termin 1873 betales kontant 900 rd og overdrager den gæld af 1600 rd, som sælgeren har til 
Mette Marie Jacobsdatter, dels ifølge en for 1250 rd tinglæst skifteekstrakt, dels uden noget skriftligt 
dokument. Disse 2500 rd forentes ligeledes med 4% årlig rente fra 11. juni d.å. at regne.  
5. Køberen er bekendt med og skal respektere den tørveskærret i den på gårdens ejendom liggende 
Vestermose, der ved dokument af 14. oktober 1855, tinglæst 10. jan. 1856 er overdraget Christen Sørensen. I 
øvrigt skal sælgeren meddele køberen rent og uforhæftet skøde på ejendommen samtidigt med at den sidste 
del af købesummen udbetaltes, og skal sælgeren nærmelig inden denne del af købesummen betales og 
berigtiges (: de ovenfor under 4c nævnte 2500 rd:) frigøre ejendommen for den samme for tiden påhvilende 
aftægt.  
6. Omkostningerne ved handlens berigtigelse deles lige mellem køber og sælger.  
7. Medunderskriveren Frederik Jespersen erkender at have indgået forestående kontrakt, som fra begge sider 
skal opfyldes skadesløst.  
 
Til bekræftelse med vor underskrift vidnesfast p.t. Viborg d. 27. april 1872.  
Jens Hansen  Frederik Jespersen  
Til vitterlighed: A. Hjort  Niels Olesen  
På købesummen er i dag betalt et afdrag af seks tusinde rd for hvilke 6000 rd kvitteres.  
p.t. Viborg 4. juli 1872.   J. Hansen  
Overværende:   Hjort   Søren Jørgensen  
I dag er betalt 2000 rd på købesummen tillige med renter til 11. dec. termin d. å.? 40 rd og af 



restkøberummen 50 rd, for hvilke 2090 rd hermed kvitteres p.t. Viborg d. 23. decb. 1872.  
J. Hansen  
Overværende: Hansen    J. H. Iversen  

Købekontrakten 26. juni 1873 (udsnit) 

 

Skøde 

Underskrevne gårdmand Jens Hansen i Vistrup, vitterliggør hermed, at da køberen Frederik Jespersen af Bro 
Mølle i dag har berigtiget den i medhæftede købekontrakt 4 post stipulerende købesum 2500 rd, skriver to 
tusinde fem hundrede rd rm ved kontant at udbetale mig 900 rd skriver ni hundrede rd rm og ved at overtage 
den gæld af 1600 rd, skriver et tusind seks hundrede rd rm, som jeg ifølge samme post er skyldig til Mette 
Marie Jacobsdatter, så skøder og overdrager jeg hermed til ham den mig tilhørende gård matr. nr. 4c i 
Vistrup i Vinkel sogn af hartkorn 3 tdr 1 skp 1 fdk 2¼ alb. glskat, 16 rd 51 sk. med kirke, korn og 
kvægtiende og kongekvægtiende med de samme rettigheder, herligheder og byrder, hvormed jeg har ejet 
samme og indestår jeg for al ? hjemmel.  

Under min hånd vidnesfast.  
p.t. Viborg 18. juni 1873.  Jens Hansen  
Til vitterlighed.  Peder Hansen      Lindberg  

En måned senere blev Frederik Jespersen gift i Tapdrup med pigen Ane Marie Jørgensen, der var datter af 
gårdmand Jørgen Sørensen og hustru Maren Jensen i Thisted, Tapdrup sogn.  



I februar 1885 blev der tinglæst et skøde, hvorved Frederik Jespersen og naboen Thomas Christensen 
overtog Christen Sørensens gård i Vigstrup med tilhørende matr.nr. 3b og 3c af Vigstrup, og matr.nr. 4a af 
Engedal, og halvdelen af matr.nr. 5 i Engedal.  

Købesummen var på 6.000 rbd. De var ejere i fællesskab indtil 18. august 1904, hvor Frederiks Jespersen 
overtog:  

Matr.nr. 3b på hartkorn: 3 fjerdingkar og 1 album, matr.nr. 3c på hartkorn: ¼ album og halvdelen af nr. 5 af 
Engedal på hartkorn: 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 2½ album. Foruden kirketienden, kongekvægtienden og 

bygninger på 3b og 3c.  
 

Deklaration 

Underskrevne gårdejer Frederik Jespersen og Thomas Christensen af Vistrup der efter skøde tinglæst 5. 
februar 1885 hidtil have været ejere i fællesskab af ejendommen matr. 3b og 3c af Vistrup, 4 af Engedal og 
halvdelen af nr. 5 sammesteds ophæve herved efter af ejendommen ved landbrugsministeriets approbation af 
8. august d.a. er blevet udstykket det hidtil mellem os bestående sameje således at  
 
Frederik Jespersen herefter bliver ejer af:  
Matr. nr. 3b af Vistrup, Vinkel sogn af hartkorn 0 skp, 3 fdk, 1 alb. Gl. skat 1 kr 17 øre  
Matr. nr. 3c af Vistrup, Vinkel sogn af hartkorn 0 skp, 0 fdk, ¼ alb. " 0 " 2 "  
Halvdelen af nr. 5 af Engedal, Vinkel sogn af hartkorn 1 skp, 1 fdk, 2½ alb. " 0 " 95 "  
Med kirketienden og kongekvægtienden af matr.nr. 3b og 3c og påværende bygninger,  
 
medens Thomas Christensen fremtidig bliver ejer af  
Matr.nr. 3d af Vistrup, Vinkel sogn, af hrtk. 3 fdk 2½ alb Gl. skat 1 kr. 35 øre  
Matr.nr. 3e af Vistrup 0 - ¼ " " 0 " 2 " "  
Matr.nr. 4 af Engedal 0- 3 -1¼ - 0 " 89 "  
Med dertil hørende andel i kirketienden og kongekvægtienden.  

Ophævelsen af samejet foregår uden vederlag fra nogen af siderne. Hver af ejendommene ansættes til værdi 
2000 kr. Ifølge udstykningsapprobationen er det tidligere tiendevederlag for Matr.nr. 3b fordelt således, at 
der påhviler Matr. 3b i kongetiende ½ fdk byg, 1 fdk havre og præstetiende 1¾ fdk rug og Matr.nr. 3d 
kongetiende ¾ fdk byg, 1¼ havre og præstetiende 1¾ fdk rug.  

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnesfast.  
Da dokumentet ikke er bleven underskrevet af Thomas Christensen,  medunderskrives det af hans 
undertegnede enke Caroline Christensen, der hensidder i uskiftet bo, samt af af Frederik Jespersen. Vistrup 
den 10. august 1904.  

Frederik Jespersen  Karoline Kristensen  
Til vitterlighed  R. Nielsen       M. Kristensen  
Attesteres til tinglæsning for så vidt angår matr.nr. 3b 3d 3c og 3e af Vistrupgårde, Vinkel sogn, der ved 
landbrugsministeriets skrivelse af 8. august f. a. er skyldsatte for hartkorn 3 fdk 1 alb, 3 fdk 2½ alb, 0 fdk ¼ 
alb og 0 fdk ¼ alb. Gl. skat lige henholdsvis 1 kr. 17 øre, 1 kr. 35 øre, 2 øre og 2 øre.  

Viborg stiftamt den 17. august 1904.  
Underskrift ulæselig  
Læst i o.s.v.  
2 kort forevist.   Bruhn      
 



Frederik Jespersen har altså fået samlet en hel del jord. Gårdens jorder kan ses på nedenstående kort. Dog 
mangler 5b i Engedal.  

 

De sorte felter er matr.4. Det røde felt er matr. 3b og 3c.  

I 1911 solgte Frederik Jespersen gården til deres yngste søn Jørgen, og der blev samtidig oprettet en aftægt 
mellem dem. Her blev bl.a. oplyst, at der skulle indrettes en bolig på 4 fag af den østre ende af stuehuset med 
loftsrum derover, og aftægtsfolkene skulle spise sammen med den øvrige familie. Da sønnen senere solgte 
gården og flyttede til Hjermind, fulgte forældrene med, og her døde Frederik Jespersen den 3. maj 1926, og 
hans hustru Ane Marie den 14. juni 1936.  

Børn af Frederik Jespersen og Ane Marie Jørgensen: (Alle født i Vigstrup).  
1. Jørgen Jesper Jespersen, født 27.9.1873. Død: 4.12.1873.  
2. Jesper Jespersen, født 19.11.1874. Gift 1901 i Vinkel med Kirsten Nielsen, gårdmand i Over Viskum.  
3. Martine Marie Jespersen, født 13.11.1876. Gift 1902 i Vinkel med gårdmand Kristen Anton Kristensen i 
Mammen.  
4. Ane Marie Jørgine Jespersen, født 3.12.1878. Gift 1906 i Vinkel med gårdejer Rasmus Nielsen I 
Odsgaard.  
5. Nielsine Kirstine Jespersen, født 30.4.1880. Gift 1919 i Hjermind med Frederik Marius Nielsen 
isenkræmmer i Bjerringbro.  
6. Jørgen Jespersen, født 14.3.1885. Gift 23.9.1910 i Langaa med Petrine Karoline Nielsen. (Næste ejer af 
gården).  

Jørgen Jespersen  
blev født den 14.3.1885 og var søn af Frederik Jespersen og Ane Marie Jørgensen på gården i Vigstrup. 
Jørgen var den yngste af børnene; men det blev ham, der overtog gården efter forældrene. Som ung lærte han 



landvæsenet på flere af de store gårde, og han havde også et ophold på Børkop landbrugs - og højskole. Den 
23.9.1910 blev han gift i Langaa kirke med pigen Petrine Karoline Nielsen, der var født den 18.8.1884 i 
Vinkel. Hun var datter af gårdmand Niels Nielsen og hustru Maren Christine Christensen i Vinkel. Petrine 
blev konfirmeret i 1898 og Jørgen i 1899. Begge fik den bedste karakter, som præsten gav i kirkebogen. 
Efter Petrines konfirmation solgte forældrene gården i Vinkel og flyttede til Langaa, hvor de købte en ny 
gård.  

Jørgen Jespersen fik læst skøde på forældrenes gård, matr. 4, 3b, 3c og 5b i Engedal, den 24.8.1911. I de 
følgende år fik de to børn:  
1. Frida Marie Jespersen, født 14.6.1911 i Vigstrup. Gift i Hjermind den 11.6.1935 med Jens Jensen Møller 
i Vindum. Frida døde den 13.3.1952 i Vindum.  
2. Niels Magnus Jespersen, født den 28.8.1912 i Vigstrup. Gift i Laasby den 2.5.1939. "Ugift forvalter 
Niels Magnus Jespersen af Vivild og pigen Elna Rigmor Jensen, født 13.5.1911 og datter af gårdmand Jens 
Laursen Jensen og Nikoline Sørensen i Flensted, Laasby sogn.  

I 1913 fik Jørgen Jespersen udstykket en parcel, matr.nr. 4b af Vistrupgårde på hartkorn 5 skæpper, 1 
fjerdingkar og 1½ album, som sammen med matr. 5b af Engedal af hartkorn 1 skæppe og 1¾ album blev 
solgt til Hans J. S. Danielsen af Dalsgaard, som betalte 8100 kr. for købet.  
Da Jørgensen Jespersen året efter ønskede at sælge resten af gården, satte han den 6.3.1914 en annonce i 
Randers Dagblad.  

Til salg: En gård på 68 tdr land ønskes solgt snarest. Der er 12 tdr. land kultureng, 6 tdr land skov, 1 tdr 
land tørvemose, resten markjord, gode tidssvarende bygninger, petroleumsmotor og tilsvarende maskiner. 
Henvendelse til ejeren, Jørgen Jespersen, Vigstrup, Vinkel sogn pr. Viborg.  

Den 17.4.1914 underskrev Jørgen Jespersen og J. P. Mikkelsen i Kjellerup en købekontrakt, hvor Jørgen 
Jespersen solgte gården til vejassistent J. P. Mikkelsen i Kjellerup. Gårdens jord bestod på det tidspunkt af 
matr. 4a, Vistrup af hartkorn: 2 tdr, 4 skp og ¾ alb, matr. 3b Vistrup af hartkorn: 3 fdk og 1 alb og matr. 3c 
af hartkorn: ¼ alb. Købesummen udgjorde 36.700 kr, og køberen skulle overtage gården den 15. maj 1914. 

Besætningen blev ikke nævnt i købekontrakten, så J. P. Mikkelsen må ikke have ønsket at få den med i 
købet, så dagen efter købekontraktens oprettelse satte Jørgen Jespersen en annonce i Viborg stifts Folkeblad: 
Besætningsauktion. Tirsdag den 21. ds. formiddag kl. 10.00, lader gårdmand Jørgen Jespersen i Vigstrup, på 
grund af ejendommens salg, afholde auktion over hele dens 1. kl.s besætning, nemlig: 35 jydske og 
korthorns-kreaturer, til dels med kalv eller som nylig har kælvet, 6 får, 1 vædder, 2 grisekøer, 14 polte, 
eventuelt 2 1-års og 3 2-års plage.  

Den 7.5.1914 underskrev Jørgen Jespersen en købekontrakt på gården Fredenslund i Hjermind, og i 
kontrakten står der, at køberen allerede havde overtaget gården. Jørgen Jespersens forældre, der havde aftægt 
på gården, fulgte med familien til Hjermind.  

Jørgen og Petrine Jespersen fik derefter endnu to børn:  
3. Frederik Ejnar Jespersen, født 30.6.1914 i Hjermind. Iflg. "Den nye Vinkelbog" var han ugift i 1946 og 
havde plads som forkarl i Vindum.  
4. Jens Karl Jespersen, født 30.12.1915 i Hjermind. Gift 23.2.1945 i Hunseby sogn, Maribo amt med 
Johanne Kirstine Hansen, datter af forpagter Jacob Hansen og Anna Kathrine Nielsen Stentebjerg af 
Hasagergaard, Hasager sogn. (Jacob Hansen var født på gården i Vistrup og var søn af Jens Hansen og 
Kirsten Jensdatter).  
5. Johannes Nørgaard Jespersen, født 25.5.1920 i Hjermind.  



Foruden at passe sit landbrug deltog Jørgen Jespersen i meget foreningsarbejde på egnen. Han var bl.a. 
formand for K.F.U.M., Indre Missions samfund, formand for Hjermind menighedsråd og medlem af 
Hjermind-Lee-Hjorthede sogneråd i 12 år, formand for skolekommissionen.  

I 1944, solgte de gården på grund af Petrines tiltagende gigtlidelse og flyttede til Bjerringbro, hvor de købte 
et hus på Nørregade af Gerhardts far. Jørgen Jespersen fortsatte med at have forskellige hverv, bl.a. 
arbejdede han på tyrestationen i en årrække, og i 10 år var han pantefoged  i Hjermind Lee-Hjorthede 
kommune. I anledning af Jørgen Jespersens 75-års fødselsdag blev han omtalt i Randers Dagblad og 
Folketiende den 11.3.1960. Her nævnes bl.a. "Jørgen Jespersen har bevaret sit gode humør og kan til enhver 
tid finde et lyspunkt at glæde sig over. Dette i forbindelse med hans tjenstvillighed har skaffet ham mange 
venner på egnen." Dette kan Gerhardt genkende. Han husker, at når Jørgen og Petrine kom på besøg hos 
hans forældre, hjalp Jørgen og Gerhardts far hinanden med at få kørestolen med Petrine op ad trappen.  

Jens Peter Mikkelsen.  
(Kaldt J. P. Mikkelsen). blev født den 13.7.1874 og var søn af sognefoged Jens Mikkelsen og hustru Mariane 
Jensen i Serup.  

I 1898 overtog han forældrenes gård og blev samtidig gift. I 1906 fik han stillingen som vejassistent for 
Viborg søndre distrikt, der strakte sig fra Kjellerup til amtets sydlige grænse ved Silkeborg. Året efter 
flyttede familien til Kjellerup, og Jens Peter Mikkelsen beholdt gården i flere år, inden han solgte den.  

Den 17.4.1914 blev der oprettet en købekontrakt, hvorved J. P. Mikkelsen købte Jørgen Jespersens gård: 
Matr. 4a i Vistrup af hartkorn: 2 tdr, 4 skp og ¾ alb, matr. 3b i Vistrup af hartkorn: 3 fdk og 1 alb, og matr. 
3c i Vistrup af hartkorn: ¼ alb. Inden skødets tinglæsning den 11. januar 1915 blev matr. 4a udstykket 
således: Matr.nr. 4a fik hartkorn: 1 tdr, 4 skp og ½ alb, og matr. 4c fik hartkorn: 1 tdr og ¼ alb. Den 28. 
januar 1915 solgte J. P. Mikkelsen parcellerne 4c, 3b og 3c til gårdejer Jørgen Christian Christensen til 
sammenlægning med hans gård. Den 25. januar 1915 mageskiftede J. P. Mikkelsen matr. 4a med bygninger 
og andet tilbehør med gårdejer Simon Pedersen fra Gl. Asmild. J. P. Mikkelsen fik ejendommen i Gl. Asmild 
matr.nr. 7e, 10a, 7b, 1h og 1f. J. P. Mikkelsen har altså ejet det i meget kort tid og har ikke boet på den. Han 
blev valgt til amtsrådet i 1916, og sad der indtil 1926. På det tidspunkt blev han inspektør for 
arbejdsanstalten i Viborg. Denne stilling beholdt han til sin død i 1933.  



 

Kort, der viser gårdens udstrækning, da Simon Pedersen overtog den.  

Simon Pedersen  
blev født 14.9.1885 og var søn af gårdmand Thomas Pedersen og hustru Bodil Marie Christensen i 
Serupgaard i Bjerring. Ifølge en nekrolog ved hans dødsfald havde han som ung forskellige pladser på egnen, 
bl.a. en tid som gårdbestyrer. Han blev gift 5.11.1912 i Vinkel med pigen Karen Bolette Poulsen. Hun blev 
født 23.7.1891 og var datter af husmand Kristen Poulsen og hustru Ane Katrine Poulsen i Gl. Rind. I 1914 
blev der oprettet en mageskiftekontrakt mellem Simon Pedersen og Jens Peter Mikkelsen, hvorved de 
byttede gårde. Simon Petersen overtog herved gården i Vigstrup, matr. 4a af hartkorn: 1 tdr. og ¼ alb, og 
Jens Peter Mikkelsen gården i Gl. Asmild.  

I 1916 købte Simon Pedersen matr. 5c i Vistrup af Jørgen Chr. Christensen i Vistrup. Parcellen var på 
hartkorn 2½ alb, og købesummen 540 kr. Simon Pedersen blev i Vigstrup indtil 1918, hvor han solgte gården 
til Peder Pedersen, der var gift med Simons søster.  

Derefter flyttede Simon Pedersen med familie til Bjerring, hvor de drev en gård i 14 år, hvorefter de flyttede 
til Bjerringbro. Her havde Simon Pedersen gennem årene forskellige beskæftigelser, bl.a. drev han en del 
handel indtil sin død i 1969.  

Simon Pedersen og Karen Bolette Poulsen fik to børn:  
1. Marie Kathrine Pedersen, født 20.11.1913 i Sønder Rind.  
2. Thora Kristine Pedersen, født 22.4.1918 i Bjerring.  

 



Peder Pedersen  
blev født den 3. marts 1893 og var søn af husmand Ole Pedersen og hustru Ellen Marie Hansen på Vindum 
hede, Vindum sogn. Han blev gift i Mammen kirke den 11.3.1913 med pigen Kirstine Pedersen. Hun blev 
født den 19.8.1894 og var datter af gårdmand Thomas Pedersen og hustru Bodil Marie Kristensen i 
Serupgaard i Bjerring. Ved vielsen var Peder Pedersen tjenestekarl i Vindum.  

I 1913 fik de deres første barn døbt, og på det tidspunkt boede de på Højbjerg mark.  
Da de købte gården i Vinkel, blev Peder Pedersen nævnt som gårdmand i Højbjerg.  

Den 19.12.1918 fik Peder Pedersen læst skøde på gården i Vistrup fra sin svoger Simon Pedersen. Gården 
bestod på det tidspunkt af matr. 4a på hartkorn 1 tdr, 4 skp og 1 alb og matr. 5c på hartkorn: 2½ alb, begge 
parceller i Vigstrup.  

Peder Pedersen deltog i det offentlige liv i Vinkel. Han blev bl.a. opstillet til kommunevalget i 1924, og i 
forbindelse med nybyggeri af slagteriet i 1920, var han medunderskriver i en annonce i Viborg Stift 
Folkeblad, hvor nogle af andelshaverne opfordrede til, at så mange som muligt mødte op og stemte til fordel 
for byggeriet.  

I 1928 solgte Peder Pedersen gården til Jens Jensen. Det ser ud til, at de mageskiftede deres gårde. Det 
nævnes ikke i skøde- og panteprotokollen; men i skødet nævnes, at Jens Jensen kom fra Dengsøgård i Vester 
Velling sogn, og Peder Pedersen og familien flyttede til den gård i Vester Velling. Peder Pedersen fortsatte 
med sin interesse for politik, og var få år senere opstillet for partiet venstre til sognerådsvalget. Det har ikke 
været muligt at finde, om han blev valgt ind.  

Ifølge en avisomtale i Randers Dagblad faldt Kirstine død om under et selskab i 1945. Peder og Kirstine var 
cyklet til selskabet, og hun havde klaget over, at hun måtte trække cyklen op af bakkerne. Der var dog ikke 
noget at mærke på hende ved ankomsten; men da hun stod og hilste på de øvrige gæster, faldt hun død om. 
Artiklen slutter med, at hendes død har gjort et stort indtryk på egnen, hvor hun var meget afholdt på grund 
af sit venlige væsen.  

Peder Pedersen og Kirstine Pedersens børn:  
1. Ejnar Thomas Pedersen, født 9.7.1913 i Højbjerg.  
2. Jensine Agnete Pedersen, født 18.4.1916 i Højbjerg.  
3. Erna Valborg Pedersen, født 1.5.1919 i Vinkel.  
4. Gudrun Pedersen, født 25.5.1921 i Vinkel.  
5. Henry Ernst Emil Pedersen, født 17.7.1922 i Vinkel. Død: 23.4.1923 i vinkel, 9 mdr.  
6. Henry Emil Pedersen, født 20.9.1923 i Vinkel.  
7. Arne Børge Pedersen, født 7.2.1925 i Vinkel.  
8. Karl Aage Pedersen, født 17.7.1926 i Vinkel.  

 

Jens Jensen  
blev født 23.7.1890 og var søn af gårdmand Peder Jensen og hustru Dorthe Christensen i Sønder Tulstrup, 
Hjorthede sogn. Han blev gift i Sønder Vinge den 16.12.1919 med pigen Magda Marie Andersen. Hun blev 
født den 10.10.1894 og var datter af Anders Madsen Andersen og hustru Nielsine Petrine Marie Lavstsen i 
Torup. Ved vielsen var Jens Jensen gårdejer af Dengsøgaard i Vester Velling.  

I 1928 købte Jens Jensen gården af Peder Pedersen, og som det nævnes under Peder Pedersen, ser det ud til, 
at de mageskiftede Demsøgaarden i Vester og Velling og gården i Vigstrup. Da Jens Jensen solgte gården, 
blev det nævnt i Viborg Stifts Tidende den 5.4.1944: Gårdejer Jens Jensen har solgt sin ejendom i Vigstrup 
til gårdejer Albert Pedersen, Almind pr. Rindsholm for 55.000 kr.  



Børn af Jens Jensen og Magda Marie Andersen:  
1. Peder Jensen, født 3.4.1921 i Vester Velling.  
2. Gudrun Jensen, født 28.12.1922 i Vester Velling. 
3. Ingrid Nielsine Jensen, født 28.1.1926 i Vester Velling. 
4. Astrid Jensen, født 27.7.1927 i Vester Velling.  
5. Knud Jensen, født 3.4.1929 i Vinkel. 
 

Albert Pedersen  
blev født 13.8.1912 og var søn af karetmager Johannes Pedersen og hustru Kirstine, født Jensen, i Sparkær, 
Nørre Borris sogn. Han blev gift i Frederiks kirke den 23.11.1934 med Kristine Østergaard. Hun var født 
den 20.9. 1913 og var datter af boelsmand Christen Munch Laustsen Østergaard og hustru Karoline Adolfine 
Laursen af Frederiks.  

Ifølge realregistret fik Albert Pedersen skøde på matr.nr. 4a og 5c, Vigstrup læst den 30.3.1944. Inden han 
købte gården i Vigstrup havde han et lille husmandssted i Almind. Ved folketællingen 1940 i Almind blev 
der nævnt, at hans hustru Kristine hjalp ved landbruget.  

Albert Pedersen døde den 17. januar 1958 ved en ulykke. Følgende stod i Viborg Stiftstidende dagen efter: 
Albert Pedersen, Vigstrup ved Viborg, blev i går dødeligt kvæstet for øjnene af sin hustru, der stod med 
ægteparrets yngste barn på armen. Pedersen ville koble en vogn til en traktor. Vognen stod på et skrånende 
terræn, og da den løb frem, uden at tilkoblingen lykkedes, kom Pedersen i klemme mellem vognen og 
traktoren. I første øjeblik syntes ulykken ikke at være så alvorlig. Pedersen kørte ud i marken med vognen, 
der blev aflæsset for noget jord, hvorefter han ville køre til Vinkel efter foderstoffer. Undervejs blev han 
dårlig og kørte hjem, hvor han blev tilset af en læge, der straks beordrede ham indlagt på sygehuset i 
Viborg, hvor han døde kort efter indlæggelsen som følge af indre kvæstelser. Albert Pedersen overleves af 
sin hustru, fem børn og sine forældre.  

Børn af Kristine og Albert Pedersen:  
1. Gunner Østergaard Pedersen, født 6.1.1936 i Almind.  
2. Birthe Østergaard Pedersen, født 2.1.1938 i Almind.  
3. Mona Østergaard Pedersen, født 24.1.1940 i Almind.  
4. Kamma Østergaard Pedersen, født 15.10.1942 i Almind.  
5. Jonna Østergaard Pedersen, født 12.6.1944 i Vigstrup, Vinkel sogn 


