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Degnbølvej nr. 126 – Mygdal Nordre Skole Mtr. nr. 5b-Den nordlige Del, Mygdal. 3969 m2 

(Nr. 50 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

1876 købte sognerådet den jord, som skolen ligger på samt den jord, som ligger vesten og 

norden for skolen, og som Ole Frederiksen senere ejede, af Kristian Nyeng og byggede så skolen 

her. Senere købte Madsen-Mygdal noget nabojord, hvor der dengang lå et lille hus. Dette blev 

lagt til skolelodden, hvor han drev et landbrug med 6 køer. I vestre del af skolebygningen var der 

lade og kostald. I 1900 blev markjorden solgt til Niels Vandkær, og da skolen skulle være 

dobbeltskole, blev vestre ende indrettet til skolestue og lejlighed for en lærerinde. 

Den første lærer ved skolen var N.P. Madsen - Mygdal, der tidligere havde været lærer ved 

hovedskolen i Mygdal by (ved Kobbersholtvej).  Han var i den tid formand for 

sogneforstanderskabet (sognerådet) fra 1865 til 1875, hvor han forlangte at udtræde af 

sognerådet. I den tid fik han vedtaget at dele Mygdals skolevæsen i 2 distrikter. Nordre Skole, 

hvor han blev lærer, blev bygget i 1876. I 1866 købte sognerådet gården ”Vester Træholt”, som i 

dag kaldes ”Dalgaard” og indrettede den til fattiggård. Madsen – Mygdal kom i landstinget 1882 

og i 1895 valgtes han til statsrevisor. 

Han tog sin afsked i 1903 og blev afløst af Rasmus Jensen, der tog sin afsked i 1944, hvor han 

blev afløst af lærer Holger Eskildsen, der døde i 1965. Lærer Eskildsen deltog i sognets liv på 

mange måder. Bl.a. som formand for Forsamlingshuset, som formand for Mygdal 

Ungdomsforening og som initiativtager til oprettelsen af et sognebibliotek, ligesom han drev en 

meget søgt aftenskole. Derudover var han i alle årene kirkesanger v. Mygdal Kirke. 

Han blev afløst af Finn Abildgaard Hansen i det år, der gik, inden skolen blev nedlagt i 1966 i 

forbindelse med etablering af Bjergby Mygdal Skole i 1965. 

I en række år ejede Inger og Børge Laursen herefter ejendommen, hvor der blev indrettet 

ferieboliger. 

I 2002 blev huset købt af Tom Mølskov Sørensen, der indrettede 4 udlejningsboliger. 

Ejendommen har været handlet i 2013 og i 2015 overtog Ask og Lasse Baaner. 

I 2014 blev bygningerne fjernet. 

31/8 2017 fik Baggesvogn Gods A/S skøde på ejendommen. 

 

 

 


