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Tage Christiansen

”Koed - skoven ” 

og dens ejere

1815 - 197°
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Landsbyen Koeds gårde og huse hørte indtil omkring 18oo 
til hovedgården ”Vedø”,

Ifl. kongelig bevilling af 15» okt. 1794 blev der givet 
tilladelse til godsets udstykning, og i de følgende år bliver 
de hidtidige fæstebønder da selvejere.

Fæstebonden Søren Rasmussen Bjerregaard får således den
4. aug. 18o7 tinglyst skøde - fra fru Elisabeth Christensen, 
ejer af ”Vedø” - på sin gård, den der ved matriklens indførelse 
i 1844 fik nr. 8, og som i dag ejes af Jakob Thomassen.

De daværende 12 gårde i Koed by er formentlig alle i det 
første lo-år af 18oo-tailet overgået til selveje.

Man har ofte hørt, at datidens bønder var usselt stillet. 
Omend der ikke var mange likvide penge i omløb i landbefolknin
gen, så har nyere tids forskning dog vist, at helt ringe var 
bøndernes stilling ikke.

I hvert fald næppe i Koed! - idet 7 selvejergårdmænd og 
byens smed i det herrens år 1815 sammen køber den 2oo tønder land 
store ”Kragelund” - det nuværende ”Frederikslund”•

Denne gård var blevet en selvstændig gård i 18o4, da 
hovedgården ”Ryomgård” udstykkedes således:

"GI. Ryomgård” med ca. joo td. 1.
"Carlsruhe” 315 tt ft

"Marienhoff” 2U2 ft tf

"Margrethenlund” ca. tao tt ft

"Kragelund” 228 tt tt

Af de 4 "hovedgårds-parcelgårde” - d.v.s. gårde, udstykket 
fra ”fri hovedgårdstakst”, hvoraf der betaltes mindre skat end 
af ”ufri bondegårdshartkorn” - var ”Kragelund" den eneste, der
ved udstykningen var bebygget

De øvrige 3 parcelgårde
1812 - sidst "Carlsruhe”, der

opføres først i perioden 18o4 
fra 1812 kaldes ”Ny Ryomgård”.

Trods
finde ud af,

ihærdig søgen har
når ”Kragelund” er blevet

det ikke været muligt for mig at
opbygget.

alle tilfælde var den "skovfogedgård” - 
dokumenter siger - omkring I760, da Christian Præst
med Johanne Magnusdatter) bliver skovfoged og gårdfæster på 

Men i som samtidige 
(f.l/28, gift

”Kragelund”.
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Foruden gårdens drift skulle han varetage hvervet som 
skovfoged for hele godsets skovareal og være gartner på hoved
gården.

Han var en lønnet funktionær og fritaget for at yde hoveri 
og at svare landgilde, som fæstebønderne ellers var pligtige til*.

I 1793 afløses Christian Præst af sønnen Rasmus Præst 
(1768 - I832), gift med Sidsel Olesdatter (1757 - I837), som 
skovfoged og gårdfæster.

Forældrene bliver boende og modtager iøvrigt pension i 
form af korn og penge hver måned.

I forbindelse med oprettelse af ny kontrakt mellem Rasmus 
Præst og ”Ryomgårds” ejer, oberstløjtnant Palle Kragh Hoff, 
bl iver. der i 17Q3 udfærdiget en syns- og taxationsforretning 
over ”Kragelund”.

Det fremgår af denne forretning, som jeg ved et rent til
fælde fandt en afskrift af i Viborg, at ”Kragelund” da var en 
helt traditionel, dansk bondegård: firelænget, opført af bindings- 
van'k, med tag af strå.

Stuehuset bestod af I5 fag (ål alen langt og 8 alen bredt 
”inden vægge”, som der står), laden var på 12 fag, fårehus med 
vognport var 16 alen langt, og ”staCd- og fæhus” var alen langt

Beliggenheden var på ”Frederikslunds” nuværende gårdsplads.
Bebyggelsen i sin helhed bestod formentlig til begyndelsen 

af 18^0’erne, da gården ombyggedes.
Stuehuset forsvandt formentlig dog først et lo-år senere.
Af et samtidigt kort i meget stort format - der findes på 

Landsarkivet - ses det, at vejen mellem Ryomgård og Nimtofte gik 
”ned gennem gården”, og at en del af de nuværende marker til 
”Frederikslund” (og det nye ”Kragelund” (fra 19o8), hvortil der 
nu hører 5o td. 1. af det gi. ”Kragelund"), var dels skov, dels 
hede.

Gården ”Kragelund” bliver af landsdommer Henrik Muhle Hoff, 
der i 1799 af sine medarvinger havde erhvervet farbroderen, oberst
løjtnant Palle Kragh Hoffs gods, i 18o7 solgt til Ernst Eberhardt 
Villaume for 16.000 Rigsdaler dansk kurant.

I handelen indgik udover ”Kragelunds” 228 td. 1. ager, skov 
og eng en del bøndergods - 2 gårde og nogle husmandssteder - i 
Kærende.
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Rasmus Præst fortsætter som fæster - men vel næppe længere 
som skovfoged for de omkringliggende skove, der opr. tilhørte 
hovedgården - og beboer stadig gården.

Af Marie Magdalene sogns kirkebog fremgår det, at ejeren 
Ernst Eberhardt Villaume og kone boede hos broderen Carl Anthon' 
Villaume, der i 18o7 havde købt ”Mariehoff”.

Omend den nye ejer af "Kragelund” har held til at sælge 
noget af bøndergodset i Kærende, så har han dog vanskeligheder 
med at klare sig.

Det ender med, at gården sættes til auktion.
Denne afholdes på "Mariehoff” den 26. aug. 1811 og Peter 

Marcussen Wodschou, ejer af såvel ”GI. Ryomgård” som "Carlsruhe”, 
bliver den højstbydende med et bud på lQ.ooo rigsdaler dansk 
kurant.

Allerede to år senere videresælger Wodschou - bortset 
fra den 28 td. 1. store eng i ”Vesterkær”, lige syd for nuværende 
Ryomgård Station - ”Kragelund” for 1.3oo rigsbankdaler til over- 
krigskommissær Jørgen Mørch Secher til ”Østergård” og sognepræ
sten i Gjerrild, Nicolaj Kamph.

Ved pengereformen i jan. 1813 blev kurantdaleren afløst af 
rigsbankdaleren (1 rbdl. = 5 kurantdi.), hvilket er en af for
klaringerne på den yderst lave pris. En anden kan nok være, at 
Wodschou har været i stærk pengeforlegenhed - også han går nemlig 
snart fallit. Den daværende landbrugskrise, der varede til ca. 
/83o, var usædvanlig hård, for større gårde i særdeleshed.

Godsejeren fra Nord-Djursland og sognepræsten fra Gjerrild 
har også kun ”Kragelund” i to år, idet de ved skøde af 19. fe
bruar 1815, tinglæst ved Sønderhald, Østerlisberg og Rougsø her
reders ret i Randers den 28. marts 1815, sælger gården til ”8 
Koed-bymænd”•

Om deres ejerforhold gennem de kommende halvandet hundrede 
år skal da de følgende sider handle.



5

Som allerede omtalt var de 7 af køberne af ”Kragelund” 
gårdejere - og endda nabo-gårdejere - i Koed. Den 8. var byens 
smed, den 27-årige Anders Jensen.

Disse 8 bymænd havde følgende ejendomme, her benævnt ved
det matr. nr., der senere tildeltes dem. t

ejere i 1815 matr. nr. ejere i 197o

Mikkel Rasmussen 6 Vagn Jørgensen
Rasmus Thuesen 7
Søren R. Bjerregaard 8 Jakob Thomassen
Chr i s t en Møge1toft <) J ohannes Grossen
Poul Jensen Adam lo Søren P. Sørensen
Søren Rasmussen Kok 11 J. C. Rasmussen
Anders Jensen Adam 12 Rasmus Thomassen
Anders Jensen Smed 2o

Købesummen for ”Kragelund” var 'l.ooo rigsbankdaler - altså 
en ganske pæn fortjeneste til de herrer Secher og Kamph.

Rasmus Præst fortsætter som fæster for Koed-mændene, der
s tor formentlig ikke hav faet nogen synder1 i g/fæsteafgift af Præst, 

men vel har haft det største udbytte af skoven.
I 1832 dør Hasmus Præst, der med sit livsvarige fæste nok 

har været en hindring for et fordelagtigt salg af gården.
I 183^ gives der Koed-mændene tilladelse til udstykning 

af ”Kragelund”, således at der til gården skulle høre 16å td. 1. 
og godt 35 td. 1. til skoven.

Ved købekontrakt af 1. febr. 1836 overdrages herefter 
gården til skolelærer og kirkesanger i Vesterbølle i Viborg amt, 
Clemmen Christian Monrad, en broder til den daværende ejer af 
”Ny Ryomgård”, Knud Piesner Monrad.

Købesummen for ”Kragelund” er I.500 rbdl., og endeligt 
skøde bliver udstedt den 3o. dec. 1837 Qg tinglyst den 24. nov. 
1838.

Kun en af de oprindelige købere står anført blandt de 8 
sælgeres navne. De øvrige er enten døde eller har afhændet 
deres andele.

Herefter har Koed-mændene nu kun skoven tilbage - men den 
beholder de som bekendt også !

Den får senere hen navn efter dem. Medens den på de fleste 
skøder vedr. gårdhandler i Koed står omtalt som ”Kragelund-skoven”, 
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omtales den i skødet til Westenholz, ”Frederikslund” som "Koed- 
skoven”• Det vil være naturligt her at oplyse, at dens gamle 
navn er ”Bjergene”, eller "Bjerge-skov”, som den kaldes pa kort 
og dokumenter for 17oo-tallet.

Det er jo i virkeligheden et ganske forbavsende forhold, 
at et sådant fællesskab har kunnet opretholdes gennem mere end 
halvandet hundrede år.

Antallet af skovejere har vekslet lidt gennem tiderne, 
nogle anparter er blevet delt i halve lodder, medens på den anden 
side nogle ejere somme tider har haft mere end en lod.

Medens disse linier skrives er der O skovejere, hvoraf 
de 6 er gårdejere i Koed sogn, to er enker e/lter derværende 

gårdejere, medens kun den 9. og sidst tilkomne - forfatteren 
til denne oversigt - ikke er Koed-landmand.

Til hans undskyldning kan måske tjene, at såvel hans bed
stefader som oldefader var gårdejere i Koed sogn - nemlig henholds
vis i Attrup og Kærende - og at han har stiftet sit første be
kendtskab med skoven for mere end halvtreds år siden!

n

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været 
forbundet med store vanskeligheder at finde frem til skovloddernes 
ejerforhold gennem tiderne. Hertil har medvirket, at visse op
lysninger har været af drilagtig karakter. Et eksempel herpå 
er navnet Rasmus Mikkelsen. Han står på skødet til C. C. Monrad 
opført som en af sælgerne, men der var ikke nogen gårdejer Rasmus 
Mikkelsen i Koed i I836.

Endelig lykkedes det mig - ved en nøje granskning af folke
tællingslisten frei I80I at finde frem til forklaringen : Rasmus 
Mikkelsen hed faktisk Rasmus Sørensen! Faderen døde, da drengen 
var mindreårig, og moderen gifter sig derpå med Mikkel Rasmussen.
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Stedsønnen får derved ganske naturligt tilnavnet Mikkelsen, men 
han kunne have sparet mig noget bryderi, hvis han dog på skødet 
havde anført sit rigtige navn!

Også ”Hulvejsgården” - matr. nr, 14 - voldte vanskelighe-
» 

der, da dette navn nu synes helt glemt. I forbindelse med denne 
gård kan det videre nævnes, at en del skøder giver oplysning om, 
”at skovlodden oprindelig var tilhørende ”Hulvejsgården”. Som 
det er vist i denne oversigt, er dette ikke rigtigt. Den lod, 
der tidligere hørte til nr. 14, var oprindelig Christen Møgel- 
tofts, altså hørende til matr. nr. 9.

Men - på grundlag af materiale i matrikeldirektoratet, 
i Rigsarkivet i København og Landsarkivet i Viborg mener jeg, 
det er lykkedes for rnig at få rede på skovloddernes tilhørsfor
hold siden 1815- Hermed være ikke sagt, at fremstillingen er 
fejlfri og komplet, men det har ikke været hensigten at skrive 
Koed sogns historie!

Jakob Thomassen har været mig til overordentlig stor hjælp 
og bistand med oplysninger om Lokale forhold: årstal, familiefor
hold m.v. Uden denne udmærkede støtte var oversigten blevet væ
sentlig ringere, og jeg bringer derfor her Jakob Thomassen min 
bedste tak for velvillig støtte til og interesse for arbejdet 
medudredning af trådene i det undertiden noget indviklede møn
ster.

På de følgende sider skal da bringes hovedtræk af de ind
samlede oplysninger.

Jeg har valgt at disponere fremstillingen i forbindelse 
med ejerforholdene for de gårde, hvortil skovlodderne har hørt 
ned gennem tiderne. Der er tilføjet en del biografiske data. 
Overfor evt. fejl her bedes man være overbærende!

Der gøres opmærksom på, at i de tilfælde, hvor det af 
oversigten fremgår, at ejerforholdet vedvarer efter ejerens død, 
da skal det forståes således, at enken, evt. boet, ejer gården.

Ligeledes gøres der opmærksom på, at der kun regnes med det 
oprindelige matr. nr.

«
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Det har moret mig at pusle med denne lille gård - og 
skovhistorie i et par måneder i den lange vinter 1969-7o> og 
det er mit håb, at mine ”skov-kolleger” fra tid til anden vil 
kaste et blik på fremstillingen og finde noget af interesse.

Lyngby,den 1^4. febr. 197°

Tage Christiansen



Mikkel Rasmussen
Maren Sørensda11er 
svigersønnen :

Thomas Sørensen Brock
Ellen Mikkelsdatter 
sønnen :

M i kk e1 Th om a s s e n
Mine Jensen
sønnen :

Thomas Søren Thomassen
Jensine K. Gravleff
enken og ”ny mand”:

Niels Andreas Thøgersen 
sælger til :

Vagn Jørgensen

Ejerperiode

(1776
(1766

- 1838)
\

1807 - 1834

(1805
(2798

- .881)
)

1834 - I874

(.1 83$)
(184 o

- 1909)
- 1927)

■■:7i - 1899

(1871 - 1903) 1«99 - 1909

(1884 - 1966) -9o9 - 1959

I 187^ deler Thomas Sørensen Brock sin skovlod:

a) -ÿ lod forbliver ved gården til Thøgersen sælger i 1959- 
Han beholder sin £ l°d til 1962, da han sælger til. M. E. 
Christensen, Kolind* Ved skøde lyst 19- december x9^9 
bliver denne anpart købt af Tage Christiansen, Lyngby -
en fætter til en anden skovejer, Sigurd Laursen.

b) Ligeledes i 187^- skøder Thomas Sørensen Brock don anden 
halvdel af skovlodden fra matr. nr. 6 til svigerdarterea 
Caroline Møgeltoft i matr. nr. 9* Denne anpart folger
geltoftgårdn til I966, da Thorvald Jacobsen sælger.
Denne lod ejes i dag af fru Esther Jacobsen - sammen med 
v lod fra nr. 12.



Matr. nrt 7

Ejerperiode

Rasmus Rasmussen Thuesen (1751 - ) 1810 - 1829
Johanne Marie Jensdatter (1761 - )
sønnen :

Rasmus Rasmussen Thuesen (1791 - 1857) 1829 - 1856
Karen Sørensdatter
sønnen :

Rasmus Rasmussen Thuesen (1817 - 1864) 1856 - 1864
Kjerstine Marie Rasmusdatter(1837 - )
enken og ”ny mand":

Søren Jensen (1832 - 1886) 1864 - I892
stedsønnen :

Anton Thuesen (1863 - 1935) 1892 - 1911
1) Elma Thomassen (187o - 1905)
2) Karen M. Skovsen (1872 - 1947)

I I9II sælger Anton Thuesen hovedparten af matr. nr. 7 + 
skovlodden til Søren P. Thomassen i matr. nr. 8.

Skovlodden i Thuesen - familiens eje gennem næsten loo år til
hører således i dag Jakob Thomassen.



Matr» nr» 8- "Petrinesminde”

Ejerperiode
Søren R* Bjerregaard (1750 - 1828) 18o7 - 1827
Karen Marie Gundersdatter (1757 )
sønnen :

Rasmus S« Bjerregaard (17S9 - 1865) 1827 - 1854
Lene Jochumsdatter (17°6 )
sønnen :

Søren R* Bjerregaard (1822 - 1865) 1854 - 1865
Petrine Tygesdatter (183o - 1900)
enken og ”ny mand”:

Rasmus Thomassen (1842 - 1923) 1865 - 190I
sønnen:

Søren Peter Thomassen (1874 - 1964) 190I - 1954
Birgitte Pedersen (1881 - 1954)
sønnen :

Jakob Thomassen (19o9 1954

Da Rasmus Bjerregaard i 1854 sælger gården til sonnen, følger 
skovlodden ikke med. Han beholder den til I863, da han deler

a) lod skødes til Søren Bjerregaard og bliver ved gården ti_ 
1912, da Søren P. Thomassen, der året før havde købt matr. 
7*s lod, skøder dette lod til svogeren Thomas P. Skovser 
(1867 - 1948), gift med Mine Thomassen (1869 - 1957) - "Elh. 
gård", matr. nr. 3 g Attrup. Fra 1941 s Svend H.Skovsen.

b) den anden halvdel af skovlodden skøder Rasmus Bjerregaard i 
1863 til svigersønnen Rasmus Sørensen Skovsen, der i sit fer 
ægteskab var gift med Karen Marie Rasmusdatter (Bjerregaarci. 
se nr. 13. Denne halvdel ejes nu af Arne Ras.J..ssen, der des/ 
ejer -g- lod fra matr. nr. 9.

D <=• o •
Søren Rasmussen Bjerregaard døde 25 »juli I865, faderen Søren Ra.; 
mussen Bjerregaard 2 dage senere.



Matr, nr. 9

Ejerperiode

”Mogeltoftga rd ”

Christen Møgeltoft (1783 - I860) 1813 - i860
Bodil Jacobsdatter (1795 - )
svigersønnen :

Søren Thomassen (1833 - 187?i ) ' 8 60 — 1898
Caroline Møgeltoft (1832 - 1897)
sønnen s

Thomas Peder Thomassen (1869 - 1955) ' . 98 - 1933
Ane Mette Pedersen (1874 - 1958)
svigersønnen :

Thorvald Jacobsen (1905 - 1967) 1933 - 1966
Esther Thomassen (1910
sælger tils

Vagn Grossen 1 •; 6 6

Allerede i 182o sælger Møgeltoft sin anpart i ”i-.ragelund” til 
Søren Jensen i nr. 14, ”Hulvejsgården”.

Men som nævnt får Caroline Møgeltoft i 187^ cn Iiulv lod fro 
sin svigerfader i nr. 6. Denne y lod bliver da ved gården til

Matr. nr. 9’s oprindelige lod har haft følgende skæbnes 
ejes fra 182o - 1869 af ejerne af matr. nr. 14, købes derefter 
Jens Poulsen, hvis enke Maren Rasmusdatter sælger i 1896:

a) £ lod til sønnen Poul Jensen, der i 19o3 vidersælger til
Peder Kristensen i nr. 13. Dette lod ejes i dag af
Arne Rasmussen, sammen med lod fra nr. 8.

b) lod til sønnesønnen Poul Jensen, der ligeledes i 19o3 vide 
sælger til Thomas P. Thomassen i nr. 8.
Han sælger endelig i 1912 den halve skovlod fra nr. 9 til 
svogeren Søren Johnsen i matr. nr. 16.



Matr. nr. lo

Søren Thomassen Broek (1745 - 1812)
Ejerperiode

1812
1) Maren Pedersdatter (1732 - 1805)
2) Kirsten Rasmusdatter (1780 - 1841)
enken og "ny mand":

Poul Jensen Adam (1786 - 1824) 1812 - 1824
enken :

Kirsten Rasmusdatter 1824 - 1841
sønnen s

Jens Poulsen (1817 - 1896) 1841 - I896
Maren Rasmusdatter (1818 - )
sønnesønnen

Jens Poulsen Jensen (1871 - 1968) I896 - 194o

Kjerstine Rasmussen (1875 - 1950)
sælger til:

Gunnar Sørensen 194o - 1951
sælger til :

Søren P. Sørensen 1951
Oda Rasmussen

Uden ændring har denne gård sin 1/8 anpart aP "Kragelund - 
skoven” som man sagde i gamle dage i Koed - igennem alle årene,

Som det er nævnt under matr. nr. 15, er Jens Poulsen halvbra 
til Thomas Sørensen Broek i nr. 6 og Rasmus Sørensen Broek i nr



"Koed Østergård"Mat-r. nr« 11

E.j erperiode
Søren Rasmussen Kok (1746 - 182o) 1807 - 182o
Kirsten M. Rasmusdatter (1757 - )
svigersønnen :

Rasmus Sørensen (1791 - 1864 ) 182o - 1864
Mette Sørensdatter (1794 - )
svigersønnen :

Jens Poulsen (1817 - 1896) 1864 - 1875
Maren Rasmusdatter (1818 - )
sønnen :

Poul Jensen (1844 - 1934) 1875 - 1916
Mette Marie (1850 - )
sælger til:

Anders Tyrri Rasmussen (1883 1916 - 1954
Anna Dorthea
sønnen :

Jens Carl Rasmussen 195^

Fra 1815 til I916 hører der 1 lod til matr. r: r. 11, men da 
Poul Jensen sælger gården følger skovlodden ikke med. De komme;1 
18 år er Poul Jensen rentier og "skovejer".

Efter hans død bliver matr. nr. 11 ’ s lod i 1(?37 solgt til 
Rudolf Laursen, hvorefter der til "Frederikslund" - det gamle 
"Kragelund" - siden da hører 2 skovlodder, i alt 4- anpart af de. 
samlede "Koed - skov".

N.B. Rasmus Sørensen har to tilnavne: dels Mikkelsen efter siet
faderen, dels Kok efter svigerfaderen.



Matr, nr« 12 "Bavnehø J gå rd

Ejerperiode
Jens Adamsen (17^5 - ) - 1813

Ellen Espensdatter (1757 - )
sønnen :

Anders Jensen Adam (1780 — 1851) 1813 - 1852
Ane Jensdatter (1810 - )
svigersønnen :

Christen Pedersen (1828 — 1895) 1852 - I898
1) Birte Marie Andersdatter (1833 - )
2) Maren Jensdatter (1834 - 1918)
svigersønnen :

Theodor Mikkel Thomassen. (1871 — 1930) 1898 - 1934
Birthe Marie Pedersen (1872 - 1955)
nevøen s

Rasmus Thomassen (l?o4 1934

Fra 1815 til 193^ hører der uden ændring 1 til gården.
Da Birthe Marie Pedersen i 193^ sælger garden til nevøen, or 

kun -g- lod med i handelen.
Den anden y lod beholder hun til 19^3, da hun overdrager den 

til Thorvald Jacobsen i nr. 9*
Denne -g- lod ejes i dag af enkenz Esther Jacob.--.rn.

Både Jens Adamsen og sønnen Poul Adam ses af folketællingsske 
maerne og kirkebogen at have været sognefogeder i Koed.



Matr« nr« 13

Søren Rasmussen Skovsen - ses at være c,
10.i 0rperiode

i 1827
sønnen :

Rasmus Sørensen Skovsen (1825 - 19o4) - 1895
1) Karen M. Bjerregaard (1823 -, )
2) Maren K. Thomasdatter (1837 - 19o4)
svigersønnen :

Peder Kristensen (186*1 - 1928) ■ )5 - 1927
Karen M. Skovsen (1864 - 1933)
sønnen :

Chr. Christensen (1892 - 1938) - 1966
Agnes
sælger til :

Arne Rasmussen 1966

Matr. nr. 13 hører ikke til opr. parthavere i "Kragelund”.
Som anført under nr. 8 skøder Rasmus Bjerregaard y lod fra 

nr. 8 til svigersønnen Rasmus S. Skovsen i 1874.
I 19o3 køber Peder Kristensen desuden y lod af Poul Jensen 

fra opr. matr. nr. 9•
Til matr. nr. 13 hører der således i dag en lod, sammensat 

af y lod fra nr. 8 og y lod fra nr. 9«



Matr, nr, 14 ”Hulvejsgarden”

Ejerperiode
Rasmus Thomassen Brock (174o - ) 1807 -

1) Karen Mikkelsdatter (1721 - )
2) Elisabeth K. Jensdatter (1770 - )
der gifter sig med:

Søren Jensen (1770 - 1831) - 1831
svigersønnen :

Jens Mikkelsen (1803 - ) 31 - 1885
1) Ane C. Sørensdatter (1811 - )
2) Maren Andersdatter (1832 - )
sønnen :

Mikkel Jensen (1850 - \
J O - 1903

sælger til:
Rudolf Laursen (1877 - 1967) : ' • 0 3 -

Andrea Brock (1879 - )

Sidstnævnte ejer deler gårdens ”Bøgely” sæl- ril svogeren 
Jørgen Brock - en broder til Rasmus Brock i nr. ~ - og; i ny o 

"Højvang" .
Ved skøde af 23. dec. 182o køber Søren Jens> .on 1/8 anpart 

"Kragelund”, der opr. ejedes af Møgeltoft i nr.
Til 1869 hører der da en lod til nr. 14.
Den købes i nævnte år af Jens Poulsen og do \ iere torløb er 

omtalt under "MøgeltoTtgården".
Rasmus Thomassen Brock er måske broder til S - n Thomassen Broc 

i nr. lo - alder og navn tyder herpå.



Matr» nr, 15

Erik Chr. von Müller 
sælger til:

Anders & Poul Adam 
til Pouls stedsøn:

Rasmus Sørensen Brock 
sønnen :

Søren Rasmussen Brock 
Maren Jørgensen 
sønnen :

Rasmus Rasmussen Brock 
Signe
sønnen :

Knud Brock
solgt til :

Palle Ebbe Nielsen

”Agerndalsgard”

Ejerperic/
(1772 -- 1827) - 181?:

1818 - 1841

(1809 ■ ) 1841 -

(184o -■ 1911)
(1837 ■- 1916)

(1872 -■ 1957) —
(1886 -■ 1966)

( - 1966) - 196.

• 06

”Agerndalsgård” har aldrig været nogen ”sko-’, 
med herj da den naturligt indgår i matr. nr. ~

Erik von Müller var ejer af ”Møllerup” - og 
1812 - I819 desuden "Frederikslund” i ”skallom: 
der i 1852 bliver sammenlagt med ”Kragelund”, < 
navneforandring til nuværende navn "Frederiks! •

Rasmus Sørensen Brock er søn af Søren Thorn.'; 
nr, lo - i dennes ægteskab med Kirsten Rasmus

Han er broder til Thomas Sørensen Brock i • 
til Jens Poulsen, hvis fader jo var Poul Adam - 
datters 2. mand.

Under von Müllers og brødrene Adams ejertid 
fæster på gården.

1 o folge/i 
le iøvrr* 
1” - dem 
ercftcr

frock -

- og ha..
rstcn R.<.

A ri der s i



Matr,nr. 16 - "Skalhø j g. t rd"
: a m i o c’e

Ramus Mikkelsen (1739 - ) - 1824
Karen Rasmusdatter (1746 - )
sønnen :

Rasmus Rasmussen De^n (1777 - ) 1324 - I852
Mette Pedersdatter (1782 - )
svigersønnen :

Jens Sørensen (1820 - 1882) :~2 - 1888
Ane Marie Rasmusdatter (1814 - )
sønnen :

Søren Johnsen Jensen (1856 - 1932) .,88 - 1930
Signe Thomassen (1867 - 1944)
sønnen :

Georg Johnsen (1894 - 1964) :-3o - 1964
Valborg
sønnen :

Poul Georg Johnsen (1941

Som nævnt under matr.nr.9 sælger Søren P.Thomassen ved skøde, 
lyst 27«dec•1912,en halv skovlod til svogeren Søren Johnsen.

Siden da har der hørt % skovlod til "Skalhøjgård" - altså den, 
der opr.hørte til "Møgeltoftgården",senere til "Hulvejsgården",som 
jo nu hedder "Bøgely". Mærkeligt,at det gamle navn synes glemt!

P. s.
Først anførte ejer usikker - også som fader til Rasmus Rasmussen, 
kaldet Degn. Men - såfremt det er rigtigt,så er Rasmus Rasmussen 
broder til Kirsten Rasmusdatter.



Matr,nrt 2o ” Snedel odd crJ1

Den 8. af de koed - bymænd,der i 1815 ko
er smeden Anders Jensen.

Han var født i I788 som son af sneden i 
monsen.

Allerede 1 1822 dør Anders Jensen Smed,o 
herpå sønnens anpart i ”Kragelund”. Han behc1 1 
idet han først i 1841 sælger sin skovlod til 
Pedersen Brock,ejer af matr.nr.1 i Attrup.

Dennes søn får skøde på andelen i lS47,og or
den i 1895 for 5oo rigsdaler til generalkon: 
holz,”Frederikslund”,hvortil den siden har

Som foran omtalt købte Rudolf Laursen 19?" < 
matr.nr.il hørende skovlod,således at £ af d 
I815 hørte til gården,nu igen er knyttet til 
det gamle ”Kragelund”

’Kragelund”,

- Jens Si-

or en arver
" den i 19 år, 

r ccjer Jens

delig sælges
■ odors Westen-

’ o forhen til 
hov,der indtil 
'cderikslund” -

matr.nr.il


Mtr.nr.1 Kærende,Koed sogn
" " 5 Kragelund,M.Magdaler.c jn

"Frederikslund”

ej ere f. - d. ~ i ûrperiode
Henrik Muhle Hoff 1763 - 1817 1799 - 1807
Ernst E.Villaume 1783 - 1859 1S07 - 1811
Peter M.Wodschou 1778 - 1824 1811 - 1213
Secher - Kamph 1813 1815
8 Koed - bymænd 1815 - 1836
Clemmen C.Monrad 1795 - 1874 I838 - 1842
Maren von Moldrup 18o2 - 1883 1842 - 1844
Rasmus H.Aastrup 18o4 - 1865 1S44 - 1851
L.T.Janssen * 1825 - I890 1851 - 1857
Julius Rye 1816 - 1886 1857 - 1862
F.W.Kjørboe 1821 - 19o9 1852 - 1863
A,Westenholz 1825 - 1886 1863 - I865
J.C.Nyeholm 18o3 - 1867 1865 - I867
Frederik Christiani 1845 - 1874 1867 - 1874
I.H.P.G«Ekman 1839 - 19I0 1874 - 1907
Eruk Andreasen 1857 - 1924 19o7 - 1915
P.C.Rask I872 - 1938 1915 - 1918
Rudolf Laur.sen 1877 - 1967 1918 - 1968
Kathrine Johnsen
sønnen:

Sigurd Laursen 194o 1968
Anni

Anders Westenholz køber i I865 den skovlod,der opr.ejedes af
Anders Jensen Smed, og Rudolf Laursen erhverver i 1937 lodden 
fra nr.11,således at Sigurd Laursen i dag har 2 hele skovlodder.

P. s.
Ejerforholdene for det gamle ”Frederikslund” - i "Skallemarken” -
i perioden I800 - I852 er ikke medtaget,men disse oplysninger findes
i bogen om "Frederikslund"
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Udsnit af formindsket matrikel
kort over Kood og Marie Magdalene 
sogne - fra ca.1865







1815
Stpl. 22 Rbdl. 48 Sk

Skiøde

Vi underskrevne Jørgen Mørch Secher til 
”Ostergaard”, Kongelig Majestæts Overkrigs 
kommissair og jeg Nicolaj Kamph, Sogne
præst til Gjerrild og Hemmed, gjør vit
terligt :

at vi uden nogen f'oranstaaende Kiøbecontract haver solgt og 
afhændet ligesom vi herved sælger, skiøder og aldeles afhænder 
fra os og vore Arvinger til: Christen Møgeltoft, Anders Jensen 
(Adam), Poul .Jensen (Adam), Mikkel Rasmussen, Rasmus Thuesen, 
Søren Bjerregaard, Anders Jensen Smed og Søren Rasmussen Brock 
(evt. Brok) alle af Koed Bye, den os tilhørende Skovfogedgaard 
”Kragelund”, af Ryomgaards frie Hovedgaards Taxt, i Mariemalene 
Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, af Ager og Engs Hartkorn 
1 Td. 2 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. og Skovskyld 2 Td., saaledes som 
Kort og Landinspecteur-Beregning udviser, med Reservation for 
Fæsteren ifølge Fæstebrevet, og at Kiøberne betaler de Konge- 
l ige Skatter og andre offentlige Udgifter af Hartkornet og 
Eiendommen fra 1. Januar d. Aa. og fremdeles uden Ansvar for 
Sælgerne.

Og da Kiøberne nu har betalt den accorderede Kiøbesumma 
4.000 Rbdl. N. V. skriver Fire Tusinde Rigsbankdaler Navne 
Værdi, saa kiender vi for os og vore Arvinger ingen videre Ret 
eller Rettighed at have udi fornævnte Eiendom, men samme skal 
tilhøre fornævnte Kiøbere og deres Arvinger med alle dens 
Rettigheder og Byrder saaledes som vi den selv har eiet ifl. 
Skiøde af 26. Juni 1813 og bliver den saaledes overdraget om
benævnte Kiøbere som en lovlig og dem herved tilskjødet Eien
dom, det vi forpligter os til at hjemle efter Anordningerne.

Til Bekræftelse under vore Navne og fortrykte Signeter 
samt tvende Mænds Underskrifter til Vitterlighed.

"Ostergaard” og Gjerrild den 19* Febr. 1815
J. M. Secher N. Kamph

L.S. L.S.

Til Vit-



terlighed

Præst Mads Andersen

Det bemærkes, at Rigsbankforhæfteisen paa bemeldte Eiendom 
tilsvares af Kiøberne.

At der om indbemeldte Kiøb og Salg ikke har været oprettet 
nogen Kiøbecontract eller skriftlige Conditioner, det bliver 
herved under Eeds Tilbud attesteret af baade Sælgere og 
K Løbere.

Datum ut supra

Kamph Secher de 8 Koed-mænd

Fremlagt og læst ved Sønderhald, Østerliisberg og Rougsøe 
Herreders. Ret den 28. Marts 1815 og indført i Jurisdictionens 
Pandte- og Skiødeprotocoil.

Ved dennes Eftersyn befindes, at der paa Ryomgaards sam
lede Hartkorn, og deribLandt det herved afhændede, hæfter 
adskillige Præstationer af Korn og Penge m.v. til: Rasmus 
Præst paa ”Kragelund”, Valentins Enke, Præsten i Kolind og 
Skolelæreren i Scharresøe, hvilket herved anmærkes.

løvrigt vides der intet mod Afhændelsen at erindre.

Stadfeldt



1837
Stpl. lo Rbdl. Sølv

Skjøde

Undertegnede Eiere af* Parcelg^. - 
. den "Kragelund”, beliggende i

Mariemalene Sogn, Sønderhald IL- - 
red, Randers Amt, nemlig: Rasmu.- 
Mikkelsen, Anders Jensen Adam, 
Thomas Sørensen Brock, Rasmus 
Thuesen, Rasmus Bjerregaard, 
Kirsten Rasmusdatter, Enke ef 
afdøde Poul Jensen Adam med Lav
værge, alle Gaardeiere i Koed 
Sogn, og Jens Mikkelsen til 
”Hulveisgaarden", samt Jens F 
sen Smed i Nørager, tilstaaer 
ved og offentliggjør:

at have solgt og afhændet, ligesom vi herved sælger, skjøder 
og aldeles afhænder for os og vore Arvinger til Velædle Hr. 
Clemmen Christian Monrad, Kirkesanger i Vesterbølle og hans År
vinger vor eiede Gaard, "Kragelund", af Ryonigaards frie Hoved- 
gaardstaxt, af Ager og Engs Hartkorn 1 Tønde, 1 Skiæppe, 1 
Fjerdingkar, 1 Album og Skovskyld 2 Skiæpper, med samme Ret 
og Rettighed, vi den selv har eiet og som den os ved Skjøde 
af 19. Febr. I815 lovlig er tilskjødet, samt saaledes som den 
passerede Udstykning ved Rentekammerets Bevilling af 28. Juli 
183^ er blevet bevilget og paa Kortet er betegnet under Nr. 1, 
tilligemed Nytten og Brugen for bestandig af den ved Fredsko
ven værende Eng, og som paa Kortet er betegnet under Nr. 3, 
for den Kjøbesumma I.500 Rigsbankdaler Sedler, og da Kjøberen 
Hr. Clemmen Christian Monrad nu har betalt os den accorderede 
Kjøbesumma Et Tusinde og Fem Hundrede Rigsbankdaler Sedler, 
samt forøvrigt har opfyldt de i vedhæftede Kjøbecontract af 1. 
Febr. I836 indgangne Forpligtelser, saa meddeles ham herved 



dette vort lovlige Skjøde, det vi forbinder os og vore Arvin
ger, een for alle og alle for een til at hjemle ham og Arvinger, 
fri for hver Mands Tiltale, overensstemmende med Lov og Anordning.

Det bemærkes, at den i vedhæftede Kjøbecontracts 3. Post 
betingede Aftægt til Enke Zidsel Olesdatter nu ved hoiuies 
dødelige Afgang er bortfalden.

Dette vores Skjøde, som vi egenhændig har underskrevet
og forseglet i undertegnede Vidners Nærværelse, kan til Tinge 
læses og protocolleres uden vi dertil har noget at indvende.

Koed den 3o. December 1837

Her Underskrifter af de 8 Sælgere

Til Vitterlighed

C. Schaldemose Christen Andersen

I Overensstemmelse med det Kongelige Rentekammers Skri
velse af 1. Juli 1835 forsynes dette Skjøde herved med min 
Paategning, at det forsaavidt Udstykningen kan til Tinglæs
ning antages. Det bemærkes, at den paa Eiendommen værende 
Skov skal efter Udstykningsapprobationen bestandig opret
holdes.

Randers Amtstue d. lo. Sept. 1838

W. Lorenz

Af det solgte resterer intet hertil til 1. Juli I838

Ebeltoft Amtstue 2. Okt. 1938

Syberg
Fuldm.

Læst 24. November 1838


