
Grøntvedvej nr. 3.  kaldet ”Grøntved”matr. nr. 26a,26c-Den nordlige Del, Mygdal. 2,2 ha 
(Nr. 94 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

 

Ca. 1680 er ”Grøntved” en gård, hvor der bor 2 familier, brødrene Morten og Svend Pedersen, 

der er fæstere under ”Stensbæk”. Før år 1700 er gården blevet delt i 2 gårde. I 1691 er Morten 

Pedersens søn Laurits Mortensen nævnt som fæster i den nordre gård i ”Grøntved”. Laurits 

Mortensen var f. i 1654, han var gift med Inger Hansdatter fra ”Kaultved” f. 1664. 

Deres søn Morten Lauridsen f. 1691, overtog gården efter forældrene, han var gift m. Ingeborg 

Pedersdatter, og de havde 8 børn. Han døde i 1766, og deres ældste søn Laurits Mortensen 

overtog gården. Han var gift med Maren Olufsdatter f. 1731. 

Deres ældste datter Ane Larsdatter f. 1662 blev gift m. Kristian Nielsen (Krattet), han var fra 

”Krattet” i Bjergby, og tjente i hendes hjem. De blev gift i 1792 og overtog så gården. 

De havde 3 børn, og den ældste Niels Kristensen f. 1795 overtog hjemmet i 1825. han blev 6. 

febr. samme år viet til Ane Marie Mortensdatter. 

Ane Marie og Niels Kristensen havde gården i 50 år, og fejrede deres Guldbryllup i 1875. De 

havde 6 børn: Den ældste Ane Johanne Nielsen (Annjohan) blev 1856 i Mygdal Kirke gift med 

Jens Jensen der var halvbroder til Anders Abel Jensen i ”Holtegaard”, og de fik bygget en ny 

udflytter gård, på den sydøstlige del af jorden fra hendes hjem.                   En søster Karen Marie 

blev gift med Niels Andersen i ”Kabbeltved”, en anden søster Martine, blev gift med Hans Peter 

Larsen (Lund), og de boede på en lille ejendom i Sdr. Bindslev. Hans Peter døde efter få år, og så 

solgte Martine ejendommen og flyttede tilbage til hendes hjem, hvor hun byggede et hus i østre 

side af gården. 

Den fjerde søster Kristiane blev gift med en søn fra nabogården Niels Andreasen, og så var der 

igen 2 brødre på tvillinggårdene i ”Grøntved”. Niels Andreasen var en dygtig landmand, der drev 

gården godt frem. Han var også i en periode i Sognerådet. De havde kun eet barn, Ane Elisabeth 

f. 1873, og i 1901 afstod de gården til datteren og svigersønnen Niels Larsen Jakobsen, der var 

fra ”Røde Mølle”. Ane og Niels Jakobsen havde 8 børn: 

1.)  Krista Jakobsen f. 1901              

2.)  Lars Jakobsen, f. 1902           

 3.)  Niels Kristian Jakobsen, f. 1902 (Lars og Niels Kristian var tvillinger.)                                         

 4.)  Niels Kristian Jakobsen, f. 1905                                 

5.)  Ane Johanne Jakobsen, f. 1906                                 

6.)  Ejnar Jakobsen, f. 1907          

7.)  Harald Jakobsen, f. 1909                                     

8.)  Johannes Jakobsen, f. 1910                          

Moderen Ane Elisabeth døde i barselseng dagen efter Johannes´s fødsel.     



I 1913 fik Niels L. Jakobsen et barn med en pige der tjente i gården, og i 1914 blev han gift 2.den 

gang med Agnes Katrine Madsen, og de fik 4 børn.          

Efter at have giftet sig 2.den gang, gik det stærkt tilbage for ham, og i 1926 byttede han gård 

med Sofus Christensen i Terpet i Tversted. Sofus Christensen gav 27 tusinde kr. i bytte. Han var 

en dygtig og energisk mand, der snart fik gården i god drift, fik jorden merglet og havde 

medbragt en god besætning af røde køer, og fik vindmotoren udskiftet med en 

petroleumsmotor.  Hans travle virke sluttede brat, da han i 1934 døde pludseligt. Hans kone Ane 

drev så gården videre til 1944, hvorefter sønnen Gunner Christensen tog over. Gunner 

Christensen blev gift med Sigrid der var fra Stenum, og de havde så gården indtil Gunner i 1968 

ligesom hans fader døde pludseligt mens han arbejdede i stalden.  Med sønnen Poul Eriks hjælp 

fortsatte Sigrid til 1972, hvor Poul Erik så overtog gården. Han blev i 1987 gift med Jane 

Vestergaard Andersen, der er pædagog uddannet. 

Stuehuset er fra 1873, men løbende moderniseret. 

I 2008 blev ejendommen solgt til Kaj L. Thomsen, ”Hedegaard” i Bindslev, og Jane og Poul Erik 

byggede nyt hus i Tversted, mens Poul Erik fik job på Centralkøkkenet i Hjørring.  

I 2010 blev ejendommen overtaget af Gert Thomsen og Birgit Skov Thomsen. 

 

 


