
Arkitekt Niels Gården (tv) og 

Holger Grøntved følger 

byggeriet af Bjergby-Mygdal 

Centralskole i 1965 

Skagen Landevej nr. 237 – matr.nr. 12b 

I 1882 solgte Christen Nielsen til Steffen Pedersen og i 1906 skifte til Birgitte Steffensen, der i 

samme år solgte til Kristen Nielsen Bånd. I 1907 overtog Niels Chr. Christensen og i 1909 Christen 

Christian Juhl Jesper Jespersen. Huset er bygget omkring det tidspunkt, men væsentligt 

ombygget omkring 1936. I 1912 kom Mikkel Christian Christensen til og Søren Peter Pedersen 

Gaarden, boede der fra 1914 til 1930, hvor hans datter Krista Gården Pedersen overtog huset. 

Søren Peter Pedersen Gaarden havde først haft den lille ejendom Vagthøj, men da konen døde 

tidligt, solgte han og købte Skagen Landevej 237. Efter 1. Verdenskrig blev han chauffør for et 

konsortium, der havde købt en stor lastbil, der også kunne bruges som udflugtsbil med plads til 

passagerer på bænke. Senere blev der købt en turistbil, der en gang om dagen kørte fra Mygdal 

Forsamlingshus og til Hjørring og tilbage igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønnen Marius Gaarden, gift med Anna, overtog huset i 1936. Han blev udlært som købmand i 

Bjergby, men derefter overtog han faderens rutebilforretning.  

I 1945 overtog en anden søn, Niels Gaarden, huset.  Han startede en lille købmandsforretning i 

Højene, der måske samme år blev købt af broderen Marius Gaarden. Han byggede i 1955 en ny 

forretning på hjørnet af Skagensvej og Vellingshøjvej. En ejendom, der i 1964 blev solgt til Alfred 

Jensen. I en del af forretningen er der i 2013 indrettet en NETTO butik. Bygningerne ejes nu af 

Alfred Jensens søn. 

 Niels Gaarden var arkitektuddannet efter en mureruddannelse. Han har tegnet mange 

bygninger, bl.a. alderdomshjemmet ”Solhjem” i Bjergby og Bjergby-Mygdal Centralskole. 

I nogle år indtil 1968 havde Bjergby Mygdal Sparekasse kontor i ejendommen. Niels Gaarden 

døde i 1970.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1969 overtog Anne Marie og Lasse Hansen og i 2006 Gitte Klitgaard Jankowski. 13/11 2014 er 

ejendommen overtaget af Kent Larsen. 


