
Skovsmosevej nr. 28 ”Vrangager”.  matr. nr. 6b, 6c, 6u,6v,9d og 9h –Den sydlige Del, Mygdal. 

16,9 ha  

(Nr. 112 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Den første mand, der er set omtalt i Vrangager, er Kristen Mortensen Bæk, der var gift med 

Maren Thomasdatter. Han var nok en søn af husmand Morten Kristensen Bæk, Bjergby, der 

døde – af forstoppelse - 14. aug. 1746 hos sin søn, Anders Mortensen,” Klodske”. 

I kirkebogen står om Maren Thomasdatter under 16. nov. 1721, hvor hun fik et dødfødt 

barnebarn: ”Hun havde gået hendes fulde tid, kom ikke besværligt, blev lidet våd, ingen 

instrumenter brugtes – ingen uro, da det fødtes – blev børstet under fødderne – holdt et rødløg 

til næsen. Taget det på et trug og drøftet det. Konen var nylig gift. Underskrevet af: Maren 

Kristensdatter, gift kone i Klodske, læst i Aalborg hos doktor Kristensen.. 

Den næste ejer var Ole Johan Sørensen, der var gift med Karen Nielsdatter, død 1847, datter af 

Niels Kristensen, ”Dalsgaard”. 

Deres datter, Karoline Nielsen, født 1852, blev 30. dec. 1890, gift med Kristen Kristiansen, Uslev, 

og de overtog nu ”Vrangager”, som de drev i mange år, inden de solgte til Ole Johan Nielsen og 

flyttede til Hjørring. 

Ole Johan Nielsen var gift med Marie, født 1861, datter af Kristian Broen, Bjergby, De boede 

først i Sønderskov og overtog senere ”Vrangager”, som Marie kom til at eje efter Kristens død, 

hjulpet af sønnen, Søren Nielsen, der senere overtog gården, der var i slægtens eje i ca. 100 år. 

I 1946 købte Else Marie og Oluf Bundgård ejendommen og boede her, til de i 1949 købte 

”Langholm” i Vidstrup. 

Den nye ejer var Holger E. Larsen, født i Hæstrup 1917, gift med Else Vera Margrethe, født 

Jensen, i Middelfart 1929.  

De ejede ejendommen i en række år, inden de i 1982 solgte til Tove og Tage Bæk Thomsen. 
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