
 

 

Kobbersholtvej nr. 61 – matr. nr. 53 m.fl. Mygdal – ”Myrbakken” 

(Nr. 190 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Der er adskillige matr. nr. til ejendommen, fordi der opr. var nogle små ejendomme, som Niels Vejen 

købte og lavede en gård af. 

1787 boede husmand, daglejer Kristen Nielsen, 41 år, i ejendommen. Han var gift med Helle 

Kristensdatter, som var et år ældre. 

I 1815 boede husmand Niels Pedersen og hustruen, Ingeborg Kristensen, på Myrbakken. Omkring 1830 

boede skoleholder Peder Larsen vist på ”Myrbakken” – hans enke boede der i hvert fald, da hun 1. juli 

1831 blev viet til Anders Jensen fra Snedkergården i Elling. 

1838 boede Niels Wejen på ”Myrbakken”, og i de næste 100 år var den i slægtens eje. Niels Olesen 

Wejen var født 1804 og søn af Ole Nielsen, Vejen, Mygdal, og hustru Ane Nielsdatter, der var fra 

Bornholm. 

Niels Wejen blev 14. sep. 1828 i Mygdal Kirke viet til Kristine Jensdatter af Bindslev. Dengang boede de i 

Skeen Mølle, hvor Niels var tjenestekarl. Den ældste søn, Jens Lassen Nielsen, blev født 4. okt. 1828 – 

han blev senere kromand i Tversted. Efter i nogle år at have været mølleforpagter af Odden Mølle, købte 

Niels Wejen husmandsstedet ”Myrbakken”. Hans første kone døde allerede 2. april 1838, men allerede 

12. okt. 1838 giftede han sig igen med Maren Jensdatter fra Klodske i Mygdal Kirke. De fik ingen børn – 

hun døde 3. jan. 1865 – 54 år gammel.  I en række år var ”Myrbakken” bortforpagtet. Niels Wejen var 

sognefoged i mere end 25 år og modtog, da han i 1872 havde 25 års jubilæum, Dannebrogsmændenes 

Hæderstegn. Han var en ivrig samler af mønter (havde ved sin død en samling på mere end 3200 danske 

og udenlandske mønter), bøger og oldsager. Niels Weiens barnebarn, cand. polit. Niels Geert Bolwig, har 

23. januar 1980 en kronik i Vendsyssel Tidende om ”Niels Wejen fra Mygdal”. 

Efter Niels Wejens død overtog sønnen, Jens Lassen, ”Myrbakken”. Han havde også en gård i Tversted, 

hvor han tillige var kromand og strandfoged. 

Den næste ejer var Jens Lassens søn, Niels Kristian Wejen (født i Tversted 2. okt. 1859), der var kommet 

alvorligt til skade, da han var voksen, og derfor var pukkelrygget. Han blev 25. jan. 1901 viet til Karen 

Marie Nielsen, født i Vrensted 18. juli 1868. På arkivet  er bevaret et usædvanligt kongebrev fra Chr. IX i 

forbindelse med brylluppet. Vielsen foregik hjemme, og det skulle man have kgl. Tilladelse til i 1901. 

De fik børnene: 

Ole Vejen, født 22. marts 1901  

Else Marie Vejen, født 30. marts 1906. 

Sine (Nielsine) Thomsen. (se Kobbersholtvej 55) var Karen Maries datter fra et tidligere forhold. Karen 

Marie kom til Myrbakken i efteråret 1899 som husbestyrerinde.                        

Niels Kristian Wejen, der var gået over til baptisterne, døde i 1917. Enken drev gården med hjælp af 

sønnen, som overtog gården, da Karen Marie døde. Søsteren, Else, holdt hus for ham. 

I 1970 solgte Ole ”Myrbakken” til Jens Gjedsig Nielsen for 265.000 kr., hvorefter de flyttede til 

Anemonevej 5 i Højene. Else Marie døde i 1979 – Ole i 1993. 

 

 

 

 



Den 5. marts 1995 skrev Vendsyssel Tidende: 

”Kongenshus Mindepark har modtaget en stor gave fra Vendsyssel. Fhv. gårdejer Ole Vejen Hjørring, der 

døde i 1993, testamenterede 100.000 til Mindeparken for hedens opdyrkere. Ole Vejen, der blev 91 år, 

havde en særlig tilknytning til Kongenshus. Hans forældre, Niels Chr. og Karen Marie Vejen, er mindet i 

parken, idet deres navne står på en af mindestenene for hedeopdyrkerne i Vennebjerg Herred. Niels Chr. 

Vejen plantede i slutningen af 1800-tallet og frem, således at der ved hans død stod 14 ha skov på 

gården Myrbakken. 

Ole Vejen overtog gården som kun 16-årig og videreførte faderens indsats for plantningsarbejdet. 

Gennem 55 år sad han i bestyrelsen for Hjørring Plantningsforening og modtog i 1989 foreningens 

hæderstallerken. Sammen med sin ligeledes ugifte søster Else, flyttede han i 1970 til Hjørring”. 

Jens Gjedsig Nielsen ejede så ejendommen i nogle få år, hvorefter vognmand Tage Mortensen ejede 

ejendommen indtil 1992.   

Ejendommen ejedes i en række år af bogtrykker, redaktør Erling Vestergaard, der igennem mange år 

drev Vestergaards Bogtrykkeri, der senere blev overtaget af sønnerne Knud og Peter Vestergaard. Erling 

Vestergaaard, der døde 2001, er mest kendt for sit arbejde inden for De Danske Brevdueforeninger, hvor 

han i 22 år var formand. 

Ejendommen, der er på 45 ha., bl.a. bakker og skov, blev i 2002 overtaget af Frode Bæk Thomsen og 

hustruen, Dorete Thomsen.  

 

            Karen Marie Vejen                                          Niels Chr. Veien 

                1868  - 1934                                                    1859 - 1917 

Niels Veiens medlemsbevis i ”Den Totalafholds Forening” i 1884 


