
Skagen Landevej nr. 41 – matr. nr. 14a ”Varbrogaard” 

Ved udskiftningen af Bjergbys 12 gårde i 1797 blev de fire forlangt udflyttet til Vestermarken, 

nemlig Rams, Varbrohede, Hallandskær og Herredsvad. Det blev til ”Bjergby Ramsgård” 

”Varbrogård”, ”Kærgård” og ”Houbakgård”. 

Ejendommen, der benævnes Varbrogård hørte som hele byen indtil 1802 under ”Odden”, der 

dengang ejedes af Pors Munch. De sidste fæstere var Mette Sørensdatter, født 1744 på gården, 

gift med Peder Nielsen, født 1727. Efter Peder Nielsens død ægtede Mette Sørensdatter den 25. 

marts 1799 Peder Christensen Bach, født 1766, død 18. marts 1838. Og de købte i 1802 

”Varbrogård” fri af herregården ”Odden”. 

Da Mette Sørensdatter døde, giftede Peder Christensen Bach sig i andet ægteskab 15. oktober 

1815 med Ane Jensdatter født 22. nov. 1795, død 7. april 1875. Hun var ældste datter af Jens 

Jeppesen (Uggerhøj), født 1771 og Else Mikkelsdatter, født 1770 i Uggerby. De fik 2 børn, hvoraf 

den ældste, Søren, senere overtog gården. 

Men Ane Jensdatter overlevede Peder, der døde 1838, 72 år gammel. Hun blev  gift igen den 20. 

december 1841 med Peder Christensen (1808 – 1880) fra Horne, der overtog ”Varbrogaard”. 

 Søren Christian Pedersen Bach, født 1829, død 1901, søn af ovennævnte Peder Christensen 

Bach og Ane Jensdatter, giftede sig 30. dec. 1859 med Maren Carlsen, født 22. juni 1835 på Asdal 

hede, død 1887. De overtog ”Varbrogaard” i 1868. 

17. januar 1898 blev gården overtaget af Niels Bach, (Niels Chr. Pedersen Bach), født 21. 

december 1862, død 13. marts 1939, søn af ovennævnte., og Birgitte Marie, født 1858, død 

1934. Ægteparret fik ingen børn, og i 1919 solgte de gården til Niels Bachs søster og svoger, 

Anne Marie og Niels Rishøj, der blev 6. generation på gården. Niels Bach havde mange 

tillidshverv, også medens han var på gården, og mente at have rigeligt med arbejde og nok 

penge, så de flyttede til et hus på Sakstrupvej nr. 1. Ane Marie var født på gården 20. marts 

1874, død 21. januar 1946, og Niels Rishøj, født 19. januar 1874 i Ugilt, død 2. nov. 1951. Niels 

Rishøj var uddannet ved tømrerfaget og var snedker og tømrer i Vidstrup til 1909, hvor de købte 

landbrug i Skallerup. Han havde mange tillidshverv, var i mejeriets og brugsens bestyrelse, 

medlem af Bjergby Spareforening (????) og statens tilsynsførende. 1925 byggede de det store 

stuehus, men ændrede ikke det store ved avlsbygningerne. 

Niels Rishøj solgte gården i 1950 til datteren og svigersønnen, Gudrun Corintha, kaldet Gunne, 

født 8. februar 1919, død juli 2012, og Møller Christiansen (1912 – 1996). Ejendommen var 

således gennem 7 generationer i samme families eje. Møller Christiansen var en stor støtte af 

JAK bevægelsen på egnen. I 1966 byggede de nye avlsbygninger i vestsiden af gården med 

moderne kostald og lade og fjernede de udtjente gamle bygninger. 

 

Den næste ejer – fra 1970 – var Jørgen og Anne Jette Nielsen. De købte 1976 også ”Lille 

Varbrogård” og i 1978 jorden fra Isaksens ejendom, Skagen Landevej 20. Køerne blev sat ud i 

1980, og der kom 250 søer med opdræt af fedesvin. Det meste af jorden fra ”Kærgård” og 

”Houbakgård” blev købt i 1996, og helt fra før 1980 blev væddeløbsheste en hobby, der blev 



taget med til Lyngsigvej 20 efter salg af ”Varbrogård” i 1999. 

De solgte gården til Mogens Bønkel, der efter et års tid solgte til Heidi og Per Holmen 

Christensen, der i 2004 solgte til Jørgen Larsen, Grimmeshavevej i Astrup, og som driver jorden 

sammen med flere ejendomme. 

Fra bygningerne til Skagen Landevej 41 driver Jens Skjoldager sin entreprenørvirksomhed, 

Skjoldager Dræn & Entreprenørforretning Aps. Han startede virksomheden som 20-årig i 1987 og 

driver nu virksomhed, vel med hovedvægt på kloakarbejde, slamsugning og dræning. 

Hustruen, Ulla Skjoldager, indrettede i 2004 forretning under navnet ”Fru Skjoldager” med 

”Brugskunst og Nostalgi” i stuehuset. 

 


