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Ejer: Ove Nygaard 

Nr. Thinggaard lå i 1800-tallet på den østlige side af den vej, der i vore dage hedder 

Hardsysselvej. Den brændte imidlertid i 1890’erne og blev derefter genopført vest for 

vejen. Her gik det imidlertid ikke meget bedre. Gården brændte delvist igen i 1904, 

men blev genopført. 

I 1909 overtog Gudrun og Mathias Nygaard Nr.Thinggaard. I ægteskabet kom der tre 

sønner: Vagn, Gunnar og Svend. Ejendommen blev drevet som skik var dengang med 

kvæg, svin og høns. Der var pinlig orden alle vegne, ligesom Gudrun altid kunne 

fremvise en velholdt have.  

Arbejdskraft var billig, og den faste stab var to karle og en pige, der foruden det 

huslige var på ”udeholdet”, eksempelvis i høst. Den billige hjælp udfordrede ikke til 

nogen form for rationalisering, og da Mathias i 1958 overdrog stedet til sønnen 

Gunnar, fremstod det da også stort set uændret.  



Gunnar, der næsten hele sit voksenliv, havde udgjort den ene medhjælp, fortsatte 

driften uden store ændringer, dog med den ”krølle”, - det der æt ku betå’l sæ - blev 

skåret væk, eksempelvis haven, der blev til tumleplads for de små kalve.  

Han forblev ungkarl, hvilket prægede hans tankegang og dermed ejendommens 

udseende. I 1990 omkom Gunnar ved en tragisk færdselsulykke på hovedvej 11. 

Efter Gunnars død blev det Vagn Nygaards søn og svigerdatter, Ove og Inger 

Margrethe Nygaard, der som tredje generation i slægten fik skødet på Nr. Thinggaard. 

Efter overtagelsen har Inger Margrethe og Ove Nygaard bygget om og bygget til. De 

har anlagt en mønsterhave, og på den anden side af Hardsysselvej, hvor Nr. 

Thinggaard oprindelig lå, har Ove Nygaard skabt et rekreativt område med offentlig 

adgang. På vestsiden af gården arbejder han nu på et tilsvarende projekt, som tillige 

omfatter en sø. 
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