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Kirkevænget nr. 6 Præsteboligen: Ligger på den vestlige side af kirkevænget på matr. nr. 1a m.fl. 

Jordarealet er på i alt 20,8 ha, der er bortforpagtet. Det meste af arealet er de såkaldte 

Præstegårdsbakker på nordsiden af Skagen Landevej, der anvendes som græsningsareal. 

I første del af 1800-tallet blev jorden drevet af sognepræsterne, men siden 1846 har jorden 

været bortforpagtet.  

Helt ud mod Skagen Landevej lå indtil ca. 1950 avlsbygningerne til præstegården. Jordarealet 

blev reduceret betydeligt i forbindelse med, at de 4 statshusmandsbrug på Præstevænget blev 

udstykket fra præstegården omkring 1920. 

Pastor Balling, der i mere end 55 år – fra 1788 til 1843 – var præst i Bjergby Mygdal.  Han skriver 

i sin embedsbog bl.a.:” I året 1788 løverdagen før 6. søndag efter påske kom jeg her til 

præstegården med to tomme hænder, og præstegården stod for fald. Det østre hus, hvortil der 

var sat 18 til 20 stivere, faldt samme sommer ned, og det vestre sommeren efter. Rollingshuset 

og laden blev opbygget 1795, ikke af lyst til at bygge, men af nødvendighed, Loftet var så 

mådeligt, at jeg måtte ligge på fjel på bjælkerne for ikke at gå igennem, hvilket ofte hændte mig. 

Bjælkerne selv var så mådelige, at der var slået håndbånd på dem ved hver ende, når man nu 

lægger til, at væggene var ud og ind, gulvene af de firkantede mursten, op og ned, dørene alle 

med klinke og håndfang så forslidte, at man måtte give et hop op, inden man kunne komme 

igennem, så vil enhver i tanken se et virkeligt fæhus”. 

I 1838 købte Søren Balling Kærgaard på Asdalvej nr. 43 – en ejendom, der i 1843 blev overtaget 

af en svigersøn. 

Selve præsteboligen er et ældre hus fra 1846, men der har været præstegård på stedet tilbage i 

1500-tallet. Udgifterne ved opførelsen af præsteboligen i 1846 var 2372 Rdl. 

Foran præsteboligen er en mindesten for historikeren Hans Gram, der er født i Bjergby 

Præstegaard 1685. 

Kirken ligger på modsatte side af Kirkevænget – de ældste dele stammer far 1200-tallet. 

 

              

 


