
Skagen Landevej nr. 268 Overgaard – matr. nr. 10e 

I 1849 var ejeren Peder Christian Jensen, i 1854 Lars Chr. Hansen. I 1859 overtog Maren og 

Christen Christensen, (kaldet Kræn Overgaard). De kom fra Solbjerggaard i Astrup. På det 

tidspunkt lå Overgaard i et lavere terræn et par hundrede meter nordøst for den nuværende 

beliggenhed, hvilket fremgår af Kort- og Matrikelstyrelsens historiske målebordsblad 1842 – 

1899. 

De nuværende bygninger er opført omkring 1900 og var efter datidens normer meget moderne, 

bl.a. var der fodergang i både kostald og hestestald.  I 1906 overtog datteren, Laura og 

ægtefællen Niels Ebbesen Menholt, som i 1939 solgte til sønnen Ejvind Menholt og dennes 

hustru, Christa.  

Ejendommen blev i efteråret 1942 overtaget af Risse (1904-2000) og Holger Langbak (1902 – 

1968), som i 1997 solgte til sønnen Laurits Erik Langbak, født 1938. 

I nogle år lejede sparekassen lokaler hos Risse og Holger Langbak.  Sparekassens bestyrelse 

havde besluttet, at der skulle opsættes et skilt for at gøre opmærksom på sparekassens 

eksistens. Det følte Risse Langbak sig utryg ved, men bestyrelsen overhørte det og bestilte et 

skilt hos den lokale maler, men kort efter benyttede Risse Langbak sig af den nyinstallerede 

telefon til at kontakte maleren og oplyse ham om, at det ikke var nogen hastesag. Skiltet kom 

aldrig op. 

Risse Langbaks fader, Laurits Pedersen, tidligere bosiddende i Dalsgaard på Mygdal Kirkevej og 

Skarndalvej nr. 55 i Mygdal, boede her fra midt i 50’erne til sin død i 1963. Han deltog til det 

sidste i gårdens drift og passede bl.a. hønsene. 

Han var fast skribent til Nationalmuseet, hvor til han leverede beskrivelser af datidens levevis på 

landet. 

Datteren, Lis Langbak, født i 1935, er gift med Frede Qvistgaard Olesen, født i 1928, søn af 

Octavia og landpost Søren Olesen fra Skagen Landevej 223. 
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