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Skarndalvej nr. 15”Dalsgaard” eller ”Nørre Dalsgaard”.  matr. nr. 8d og 8g – Den sydlige Del, 

Mygdal. 7 ha. 

(Nr. 39 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Gården, der har været på 22 ha, men som nu kun er på 7 ha, er udstykket fra ”Dalsgaard” til 

Kristen Nielsens søn, Kristen Kristensen, ved skøde af 17. juni 1850. 

I 1854 overtoges den af Niels Nielsen og senere samme år af Mads Kr. Melsen. I 1857 sælges den 

til Niels Kr. Bertelsen, der ved skøde af 22. juni 1863 sælger til Peder Andersen Fælles, født 22. 

maj 1821, søn af gårdmand Anders Hansen og hustru, Ane Jørgensdatter Fælled. Han blev i 1847 

viet til Else Kristensdatter, datter af afdøde lærer L. K. Høyens enke. Hun var 39 år – han var 26 

år. 

Peder Fælled døde 26. okt. 1864. I kirkebogen står: ”Ubekendt dødsårsag”, men den almindelige 

mening var, at han blev dødelig slået af Niels Dalsgaard – i daglig tale kaldet ”grisen”. 

Hans kone havde så ejendommen, til hun i 1870 solgte til Lars Kristian Thomsen, der var født 

1846 som søn af Thomas Ledet i Bindslev. Han blev i 1866 viet til Elsine Mettine Kristensen, 

Skeen Mølle, hvor de vist boede de første år. 

De drev så gården, til de i 1907 solgte til den 3. ældste af deres 8 børn, Thomas Kristian 

Thomsen. 

Ovennævnte Lars – i daglig tale kaldet ”Lars Lejet” tilplantede et stort areal sønden for gården 

med nåletræer og satte herved en stopper for sandflugten. På deres gamle dage rejste Lars og 

Tine til Amerika til deres 2 sønner. Derovre døde Tine, og Lars vendte tilbage til Danmark, hvor 

han døde i Hjørring – efter ikke at kunne finde sig til rette hos to svigersønner. 

Thomas Kristian Thomsen, der overtog hjemmet, blev gift med Hedevig Magdalene Jensen, der 

var fra Stenmagle på Sjælland, og som var kommet til egnen som mejerske på Mygdal 

Andelsmejeri. 

De boede først i Rakkeby, før de overtog hans hjem i Skarndal. Thomas døde i 1909, kun 35 år 

gammel, hvorefter Hedevig drev ejendommen, til hun i 1927 solgte ejendommen til 

nedennævnte Alfred Jensen og flyttede til Sjælland sammen med sine to sønner. 

 Alfred Jensen, der er født 1894 i Furreby, overtog så ejendommen og blev et par år efter gift 

med Groa Jensen, der stammede fra Dyrefjord på Island. De solgte i 1962 ejendommen til 

sønnen, Jesper B. Jensen, og købte i stedet et hus ved Vandkær, hvor Alfred Jensen døde i 1973, 

hvorefter Groa flyttede til en lejlighed i Hjørring. Sønnen, Jesper,(død 2002) solgte midt i 70’erne 

til Poul Hedemann, der senere blev direktør for Aalborg Handelsskole.  

Poul Hedemann solgte senere ejendommen til Kim og Gitta Klitlund Jensen. I 1997 købte Holger 

Engsig Sørensen ejendommen. Holger stammede fra Holstebro og flyttede til Hjørring i 1985, da 

han blev ansat som berider i Hjørring Rideklub, hvor han var ansat indtil sin død i 2008. Holgers 

samleverske - Helle Nielsen - overtog derefter ejendommen. I 2010/2011 fik gården en ny lade. 

Gården har siden marts 2010 været ejet af Helle og Morten Bjerning. 

 

5.2019 


