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Da ovennævnte missionshus blev nedlagt, blev grunden tillagt denne ejendom. 

Før 1846 boede skrædder Kristen Jensen her. I 1846 boede Jens Byrgesen her – han var født 

1778 og søn af Byrge Jensen, Ørnbøl. Datteren, Johanne Jensdatter, født 1818, blev gift med Lars 

Kristian Kristensen, hvorefter de overtog ejendommen, men Jens Byrgesen, der døde i 1854, 

blev boende som aftægtsmand. Johanne og Lars Kristian havde flere børn, bl.a. Per Larsen 

(Byrgesen), derer var smed. 

Senere har Anders Peter Nielsen (Klodske) og Svend Therkildsen boet der – sidstnævnte nok fra 

1887 til 1901, hvor ejendommen blev købt af Chr. Nielsen Christensen, der var fra Himmerland, 

og hustru, Thomine, f. Larsen, fra Grøntved. De købte et par parceller fra ”Fælledgaard”.  De 

solgte i 1936 til sønnen, Kristian ”Lyngsig” Kristensen. Chr. Nielsen Christensen købte så en 

mindre ejendom. Efter nogle år solgte han denne og flyttede tilbage, hvor han blev omhyggelig 

plejet af datteren Eva. I 1968 flyttede han dog ind på ”Solhjem”, hvor han døde 1972 – 98 år 

gammel. 

Kristian” Lyngsig” Kristensen boede på ejendommen indtil 1997, hvor han først boede i en 

pensionistbolig på Mellemvangen, Mygdal, inden han det sidste års tid havde ophold på 

Plejehjemmet ”Vesterlund” i Hjørring, hvor han døde i 2003 – 96 år gammel. Han var medlem af 

en række bestyrelser og var i en del år kasserer i Mygdal Mejeri, ligesom han i en række år var 

formand for Indre Mission i Mygdal. 

Han drev gården sammen med søsteren Eva, der døde i 1997, og som i mange år var organist 

ved Bjergby Kirke. 

I 1997 blev ejendommen på godt 7 ha købt af Jørgen Nielsen og hustruen, Jette, der i en række 

år havde ejet ”Varbrogaard”, Skagensvej, Bjergby. De ombyggede totalt ejendommen, hvorfra 

de drev travstutteri. 

2/9 2016 overtog Naja Munk-Pedersen og Henrik Wolsing ejendommen. 

 


