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Kabbeltvedvej nr. 224 – matr. nr. 25a – Den Nordlige Del, Mygdal. 3,85 ha. 

(Nr. 92 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Gården var opr. bygget sammen med en anden gård i Kabbeltved og blev i begyndelsen af 

1860’erne flyttet hen på sin nuværende plads. Den første ejer var nok Jens Kristensen (tipoldefar 

til Kristian Grøntved), født 1711. Han var gift 2 gange, først i 1740 med Margrethe Larsdatter fra 

Røde Mølle. De havde 12 børn.  Da hustruen døde i 1774, giftede han sig 2. gang med en enke, 

Maren Kristensdatter, der døde i 1792 – Jens Kristensen døde i 1793. 

En af sønnerne, Kresten Jensen, overtog nu hjemmet og blev gift med Kathrine Pedersdatter fra 

Slotved i Sindal. De fik 3 børn, og den ældste Peder Jørgen Kristensen, født 1789, gift med 

Johanne Kristensdatter, død 1868, overtog gården i 1822, og havde den, indtil han døde (ved 

hængning) i 1859, hvorefter enken drev gården indtil 1862. Den ældste søn Kristen Pedersen 

overtog nu hovedparcellen, medens, broderen, Niels, overtog den nordre del af gården, hvor 

han byggede en gård, Kabbeltvedvej nr. 189. 

Kristen Pedersen var gift to gange, først med Hansine Hansen, født 1841, datter af Hans Ejaas i 

Bindslev – de havde 3 børn. Efter hustruens død i 1880, giftede han sig i 1881 med Hans Skeens 

datter, Ane Kristine Kristensen, født 1859. 

Med hende fik han også 3 børn.  Nu gik det tilbage for ham, så han måtte gå fra gården i 1893, 

hvor den blev afhændet til Anders Larsen, der allerede i 1896 solgte til Edvard Knudsen, født 

1870, fra Ørnbøl. Han blev i 1895 i Mygdal Kirke gift med Svend Therkildsens datter, født 1873. 

I 1904 overtog Edvard Knudsen sit hjem i Kabbeltved og solgte til Thomas Steffensen, der købte 

13 tdr. land af Houens Mark og lagde til gården: 

I 1923 købte Niels Johannes Pedersen, født 1886 i Nebraska, USA, gården efter i nogle år at have 

ejet ”Sysselhaven” i Kvissel. Han havde i mange år været medlem af menighedsrådet og i 

bestyrelsen for mejeriet.  

Den næste ejer var Poul E. Nielsen, der ejede den i en række år og solgte til sin nevø Torben 

Ledet Hansen. Det meste af jorden blev solgt fra, og ejendommen er nu på 3,8 ha. I 2005 blev 

ejendommen overtaget af Gorm Steffensen og Helene Kristiansen i 2013 af Gorm Steffensen. 

 

 


