
Riskærvej nr.  47 ”Steensminde”  matr.nr. 11g – Den nordlige Del, Mygdal. 4,5 ha. 

 (Nr. 61 i Mygdal Sogns beskrivelse). 

Oprindelig lå der på denne ejendom er hus, som ejedes af Jens Mikkelsen, der senere flyttede til 

Bjergby. 

Niels Larsen skriver om ejendommen: ”Peter Steen købte ejendommen ved sit giftermål i 1866. 

Det var da et gammelt hus med få tdr. land, hvoraf så meget var opdyrket, at den ko, der var på 

ejendommen, kunne fødes. Han begyndte straks på hedeopdyrkningen med en stud og en boel 

som trækkraft. Da den hede, der hørte til ejendommen, var opdyrket, begyndte han at købe op 

af de hedelodder, gårdene i den bedre del af sognet ejede. På den måde fik han samlet så stort 

et areal, at han ved år 1890 havde merglet og opdyrket 40 tdr. land. Samtidig var bygningerne 

ombyggede og udvidede, så de passede til gårdens drift. 

Jorden er for størstedelen mager jord, men der har været avlet forholdsvis godt derpå. I 1893 fik 

en af sønnerne overdraget et stykke af jorden, og der ligger nu en velbygget gård, der efter 

tilkøb af jord er på 54 tdr. land. Senere er der bygget endnu en gård på en del af den øvrige jord, 

således at der nu ligger 3 gårde på den før så golde hede”. 

Peter Steen blev kendt vidt omkring for sin dygtighed til at kurere sygdomme hos folk og dyr – 

hovedsageligt med brug af homøopatiske mediciner – dom af 8. april 1896?? 

Peter Steen, der døde 25. marts 1915 – 71 år gammel, var født i Asdal og blev 1. aug. 1866 gift 

med Jensine Jensen – de havde 3 børn. Den yngste datter Jane, født 23. august 1872, blev 9. aug. 

1900 i Mygdal Kirke viet til Julius Larsen, født 16. jan. 1876, søn af gårdejer Martin Larsen og 

hustru, Martha Marie Larsen af Skoven. De ejede Steensminde indtil august 1948, hvor den blev 

overtaget af datteren Maria, gift med Christian Hermann Madsen – født i Højrup 1909. 

I 1974 blev Steensminde overtaget af sønnen, Asger Madsen og hustruen Ruth Lykkegaard 

Madsen, datter af Herluf Petersen, Vennebjerg. Asger var ansat i Spar Nord Bank fra 1968 – 2008 

– Ruth var i 25 år indtil 2009 sygehjælper ved Hjørring Kommune. 

Asger Madsen døde 4/5 2018.  

16/1 2020 overtog Lisa Skov og Mark Bach Pedersen ejendommen. 
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