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Kabbeltvedvej nr. 140 ”Grøntved.” matr. nr.26b, 25e, 26b, 33d, 33k, 51 – Den nordlige Del, 

Mygdal, 2b, 59, 60 Den sydlige Del, Mygdal, 37ce.  Eskær Hdg. Mosbjerg. 39,5 ha 

 

(Nr. 95 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Ejendommen er en udflyttergård fra matr. nr. 26b (Mygdals Sogns beskrivelse nr. 94) og blev 

bygget til Ane Johanne og Jens Jensen, som blev viet i Mygdal Kirke 9. dec. 1856. Han var 27 år 

og tjente hos Niels Grøntved og var en halvbroder til Andreas A. Holtegaard.  

De fik ingen børn, men havde en plejedatter, Karen Marie Kristensen, født 12. juni 1874 som 

datter af Søren Byrgesen i Uggerby.  

Karen Marie blev gift med Martin Thøgersen fra Bjergby, født 13. juli 1867. De boede først i 

Hjørring, men overtog så denne ejendom ved skøde af 19. dec. 1898, medens de tidligere ejere, 

Jens (død 7. nov. 1900) og Ane Johanne fik ophold på gården. Efter Jens’s død flyttede Ane 

Johanne til Niels Jakobsens gård og boede sammen med sin søster, Martine. Hun døde 26. jan. 

1914. 

Karen Marie (hun blev mere end 100 år gammel) og Martin Thøgersen fik flere børn, bl.a. Jens 

Grøntved Thøgersen, født 1894, der i en periode var købmand på Nyeng Mark og Kristine (kaldet 

”Tullen”) Thøgersen, født 1907, som blev gift med Thomas Brogaard, søn af Peder Brogaard, 

Nyeng.  

De havde først et lille landbrug ”Bækværnet” i Bjergby, men i 1935 overtog de hustruens 

fødehjem, som de drev indtil 1962, hvor de overdrog ejendommen til en nevø og flyttede til 

Erantisvej 4 i Hjørring. Hun døde i 1983, han, der i en række år havde arbejdet hos 

anlægsgartner Ajs Dam, døde i 2000. De sidste år boede han på ”Solhjem” Bjergby. 

Gården på godt 25 ha blev i 1962 solgt til nevøen, Jørgen Brogaard, og dennes hustru Edel, der 

var datter af Holger Grøntved, sognerådsformand og sognefoged. 

De nye ejere var passionerede avlere af sortbroget kvæg, og fremavlede mange højt kårede dyr. 

De solgte i 1997 – efter at have købt ”Sneglkiær”, Lyngsigvej 213 – ejendommen til Erik 

Albrechtsen, der senere blev gift med Else. Erik Albrechtsen havde tidligere haft en gård ved 

Saltum. Også han er meget kvægavlsinteresseret.   

September 2016 blev ejendommen overtaget af Leif og Christian Klit Larsen. 

 

 


