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(Nr. 143 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Gården blev samlet af flere småejendomme – den grænser mod Sindal sogneskel mod øst. 

Ejedes af ”Tyk-Jens”, der byttede ejendom med Morten Jensen Grøn fra Fjeldsted. Han boede 

der en tid, så byttede han med Søren Kristensen Folsted, ”Lille Grøntved”. Han boede der en tid, 

så solgte han til Hans Kr. Jensen, søn af Jens Peter Larsen, ”Skarndal”. Hans Kr. Jensen døde i 

1899, kun 33 år gl. 

Ejendommen blev i 1905 køb t af Georg Grønbech, der stammede fra Bornholm, og som var gift 

med Dora, født Olsen. De fik 6 børn, Magda, Ellen, Tage, Edgar, Herman og Hans Peter. 

 Bortset fra Herman rejste de øvrige til Amerika, hvor Ellen, Magda og Hans Peter bosatte sig, 

medens Tage og Edgar vendte tilbage til Danmark. Plejedatteren, Erna Grønbech, der var datter 

af Hans Peter, voksede også op i hjemmet. Sønnen Tage havde flere gårde i Mygdal før han blev 

købmand i Mygdal Mejeriby. Edgar var en tid bestyrer eller forpagter af kiosken ved 

Rutebilstationen i Hjørring, og havde også en købmandsforretning på Bispensgade i Hjørring. 

Herman Grønbech, død 1979, overtog i 1935 hjemmet. Han var gift med Elna, datter af Laurits 

Pedersen, ”Dalsgaard”, og Jakobe Jensen fra Ørnbøl.  

Hans Peter Grønbech var, før han rejste til Amerika, udlært som snedker hos Hans Jensen i 

Mygdal. Han nedsatte sig som snedkermester i San Diego, Californien, og har i 1990’erne støttet 

kulturaktiviteter i Mygdal, med store beløb, bl.a. til udvidelse af forsamlingshuset og til 

filmprojektet: ”To sogne – et samfund i forandring”. Hans Peter døde i 1995, knap 95 år gammel. 

Efter at Herman havde overtaget hjemmet, flyttede Dora og Georg Grønbech til ”Villa Nør”, 

Skagen Landevej 707, hvor de begge døde i 1941. De blev begravet på Aasted Kirkegård. 

 Herman Grønbech døde i 1979 -82 år gammel. 

Grønbech familien beskrives på hjemmesiden: 

http://sites.google.com/site/gronbechfamily/home 

Ejendommen blev i 1968 solgt til Jørgen Mulig, der i 1995 solgte til Kristian og Gitte Baggesen. 

 I november 1999 blev ejendommen købt af Karina Majbritt Petersen, datter af 

Britta og Kaj Larsen, som indtil 2012 drev planteskolen” Solbakken” på Degnevænget i Bjergby. 

Karina er gift med Henrik Petersen, som i 2009 etablerede ”Ellelund have- og anlægsservice”. 

 


