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Kabbeltvedvej nr. 133 – matr. nr. 27b m.fl. ”Nørre Grøntved” 

(Nr. 97 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Ejendommen er en såkaldt afbyggergård fra matr. nr. 27a, kaldet ”Grøntved” og blev bygget i 

1853 til Kr. Grøntveds farbroder, Kristen Andreasen. Dengang var det et vinkelhus, som senere 

blev benyttet som aftægtsejendom for Kristen og Mette, født Andersen i 1812 (datter af 

gårdejer Anders Hansen, Fælled), som han blev viet til 2. marts 1854. De fik en datter, Ane 

Kirstine Andreasen, født 2. jan. 1855. Hun blev 26. maj 1874 i Mygdal Kirke, viet til Peter Laurits 

Jensen fra Vestergaard i Mygdal. De fik 3 børn, inden Ane Kirstine døde i 1879. I sommeren 1880 

flyttede Laurids fra gården op til Mygdal, medens børnene i nogle år blev hos bedsteforældrene, 

som drev gården indtil 1889, da de solgte gården til Hans Nielsen (svoger til Andreas Sandager), 

men da han ikke kunne skaffe de nødvendige penge for at få skøde på jorden, blev den i 1890 

solgt til Niels Kristian Pedersen for 6.000 kr. og en nærmere bestemt aftægt. Mette Andersen 

døde 4. dec. 1890 og Kristen flyttede så op til ”Spille Ane Marie” i Skarndal, hvor han døde 25. 

maj 1901. 

Den nye ejer, Niels Kristian Pedersen, var født 1859 i Bindslev og var gift med Mads Højens 

datter, Stine. De havde været i Amerika i nogle år og tjent nogle penge derovre og var nu 

kommet tilbage til Danmark med 3 sønner. De fik endvidere 3 børn i Grøntved, hvoraf de 2 døde 

som spæde i 1894, samme år som deres moder, Kristine Madsen, døde 32 år gammel. 

Niels Kr. Pedersen drev så gården som enkemand med mange forskellige husbestyrerinder, indtil 

han, der døde 7. jan 1941, solgte gården i 1937 til ungkarl Hartnack Pedersen, født 11. februar 

1910. Han blev gift i 1939 med Astrid, født Christiansen, der i 1937 fik pladsen som 

husbestyrerinde. Astrid Pedersen blev 95 år gammel og døde i december 2011. 

Udhusene brændte 17. juni 1939, men blev genopført. Hartnack og Astrid fik 4 børn, og den 

næstældste, Bent Normann Pedersen, født 24. sept. 1949, overtog gården i 1976. I 1977 blev 

han gift med sygeplejerske, Inger Weinkouff. Der er 4 børn – gården er på ca. 55 tdr. land. 

 


