
 

Kobbersholtvej nr. 6.  Mygdal gl. Skole. Matr. – 1a-Den sydlige Del, Mygdal.  2629 m2 

(Nr. 98 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

 

Her har Mygdals ældste skole ligget, indtil skolen i 1876 blev nedlagt. Skolen og beboelseshuset blev nedbrudt og flyttet op til 

søndre skole i Mygdal. Gennem mange år har der kun været et faldefærdigt hus, hvor den gamle skolelade i sin tid lå. 

 

Fra skolen virkede skoleholderen, som ofte var en mand uden videre uddannelse. 

Der nævnes: 

1713 Christen Nielsen 

I 1726 døde fhv. skolemester af Mygdal, Niels Lauridsen, 41 år gammel. 

1729 20. søndag efter Trinitatis jordedes fhv. skolemester i Mygdal, Niels Kristensen, 23 år gammel. 

Den følgende hed Jens Nielsen Krag, om hvem det 1737 fra artiklen om ”Skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel” i 

”Vendsyssel Aarbog” hed, at han havde ingen aparte løn. 1745 og 1748 var han ”ulastelig”, men blev i 1753 efter præstens og 

sognefolkets klagemål befunden unyttig til skolehold til børn. Derfor blev han, siden han efter advarsel og formaning af 

provsten ingen forbedring havde vist, afsat fra sit skoleembede. 

I  1772 døde Rasmus Skoleholder (Rasmus Andersen Schmidt), der havde virket som skoleholder i en række år. Han var gift 

med Kirsten Poulsdatter, der i 1774 blev gift med den nye skoleholder Peder Larsen Rosendorf.  Da Kirsten Poulsdatter døde, 

giftede Peder sig i 1811 med Maren Jensdatter Jacobsen. I ingen af de to ægteskaber var der børn. Peder Larsen Rosendorf 

døde i 1830 – 93 år gammel. I 1826 var han flyttet op på ”Myrbakken” og blev som skoleholder afløst af Laurits Larsen Højen, 

der var lærersøn fra Hæstrup. 

Laurits Larsen Højen, der i 1828 blev viet til den 19-årige Else Kristensdatter, datter af gårdejer Kr. Kristensen, Nr. Gøggaard, 

døde som 38-årig i 1840, hvorefter den 28-årige Andreas Hjelm fra Gudumholm blev kaldet til skolelærer og kirkesanger I 

Mygdal. Hjelm døde i 1862.   

1862 blev lærer N. P. Madsen, Bagterp, enelærer ved skolen. Han var gift med Anne Kirstine Jacobsen, datter af proprietær 

ogJacob Pedersen, Vester Brønderup. Fra 1864 – 1875 var han tillige formand for sognerådet  og  i 1882 kom han i 

Landstinget, og i 1895 valgtes han som statsrevisor. Undervejs blev efternavnet ændret til ”Madsen Mygdal”.  Sønnen, 

Thomas Madsen Mygdal, blev forstander for Dalum Landbrugsskole, var landbrugsminister 1920 – 1924 og statsminister  

1926 – 1929. 

Skolen blev nedlagt i 1876, idet der blev bygget en ny Nordre Skole, som Madsen Mygdal overtog, medens Jens Pedersen 

overtog den nye Søndre Skole, hvor han oprettede en lånebogsamling. 

M.h.t. skoleforhold kan også henvises til:   ”De’jgång og nu – Skoleliv i Bjergby og Mygdal sogne” , udgivet i anledning af 

Bjergby-Mygdal Centralskolens 25 års jubilæum i 1990 

Skolelodden, der dengang var på 3 ha, blev efter nedlæggelse af skolen solgt til Kristen Træholt. Senere ejere har bl.a. været: 

Kristian Olesen 

Kristian Degnbøl 

Kristen Akselsen 

Jens Løth 

Edvard Jespersen – søn af Kristen Jespersen 

Ejnar Mikkelsen – købte ejendommen i 1939 og opførte nye udhuse i 1940. 

 

I 1945 købte Chr. Peter Larsen og hustruen, Karen f. Pedersen, ejendommen. Dengang var den på ca. 7 tdr. land. Der voksede 

8 børn op på ejendommen. Et barnebarn af Peter og Karen, Anita Feddersen fra Vejen, fortæller, at de flyttede til Bjergby og 

drev den iskiosk, der den gang lå på Larsens Plads på hjørnet af Asdalvej og Skagensvej. 

 

I 2001 står Johanne Margrethe Jensen som ejer, og siden 12.11.2014 har Inge Lise Lerbjerg Kjær haft skøde på ejendommen. 
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