
Klodskevej nr. 187 – matr. nr. 19a ”Lilholt” 

(Nr. 161 I Mygdal Sogns beskrivelse)  

1680 Gårdbeboer Jens Hans (?) Jespersen, død 1688 

1710 Kristen Nielsen var fæster under ”Baggesvogn” af ”Lilholt” 

1719 Peder Andersen fik fæstebrev på ”Lilholt”. Han var født i ”Mikkelstrup” i Lendum 

  og var gift med Anne Pedersdatter. I Baggesvogn fæsteprotokol står: ”Forhen  

  boede Kristen Nielsen der, men blev ved lov dømt derfra” 

1753 Peder Pedersen, søn af ovennævnte Peder Andersen, fik fæstebrev på ”Lilholt”  

  Iflg. folketælling 1787 var der endvidere følgende personer på ”Lilholt”: 

  Hustruen, Kiersten Pedersdatter 

  Maren Pedersdatter, 16 år 

  Anne Pedersdatter, 13 år 

1794 Peder Poulsen, født 1758, død 1834, var gift med den foregående fæsters datter, 

  Maren, født 1771 

1839  Peder Pedersen – det må være ovennævntes søn, født 1797 – fæstebrev på 

  ”Lilholt” – det havde Peder Poulsens enke godvillig afstået. 

1853 Lærer C. C. Møller fra Astrup køber Lilholt 

1861 Johannes Andreas Lorentzen, født 1836, blev 30. dec. 1860 viet til Kirstine Laurine  

  Lykkegaard, født 1837, datter af lærer Lykkegaard i Ugilt. Hun døde 28. april 1862 

  af barselsfeber, efter 10 dage før at have født parrets eneste barn, Lavra Kristine 

  Lorentzen. Johannes giftede sig igen 14. juli 1863 i Mygdal Kirke med sin første  

  hustrus søster, Juliane Marie Lykkegaard, der havde været husholder for ham. 

  De fik 5 børn. 

1872 Lassen, der havde boet i ”Bollehede” købte så ”Lilholt”, men solgte i 

1880 til forvalter Jens Kristian Kornbech, født 1850 på Als. Han blev gift med Dorthe  

  Kristine Taysen, født 1851. 

   De fik 2 børn: 

  Jørgen Kornbech, født 7. dec. 1881 

  Simon Kornbech, født 7. feb. 1884. Sidstnævnte blev uddannet som ingeniør og 

  rejste til Argentina, hvor han døde i 1913 efter en blindtarmsoperation. 

  Jens Kristian Kornbechs fader var styrmand og sejlede i oversøisk fart. Han blev syg  

  af kolera og døde i Bordeaux, inden Jens Kristian var født. Efter krigen i 1864, da  

  Sønderjylland kom under Tyskland, opterede han i 1872 til Danmark. Han lærte  

  landvæsen. 

  Da han købte ”Lilholt” var den ikke i særlig god stand – en del af jorden henlå som 

  hede. Der var indrettet mejeri i bygningerne, og indtil mejeriet i Mygdal blev byg- 

  get i 1888, stod fru Kornbech selv for behandlingen af gårdens mælkeproduktion -  

  der blev fremstillet smør. Kornbech var i sognerådet og var med til at etablere 

  Mygdal Andelsmejeri. 

  Sønnerne fik undervisning på ”Kobbersholt”, hvor ejeren, Fangel, holdt lærer- 

  inde til sine egne børn. I 1909 købte J. C. Kornbech 3 tdr. land vest for Mygdal nor- 

  dre skole, hvor han opførte ejendommen ”Rosvang” med beboelseshus med lade 

  og staldbygning. 

1909  Jørgen Kornbech købte herefter ”Lilholt” og fæstede husbestyrerinde, Anna 

  Winther fra Jerup – de blev senere gift. Ejendommen blev virkelig sat i stand, både 



  bygnings- ,  maskin- og markmæssigt. Han overvejede at købe en bedre gård på  

  Øerne, og lod en ejendomsmægler få gården i kommission. 

1923 Jens Gedsig Kristensen og broderen Janus Kristensen fra Skærum købte så  

  ejendommen for 115.000 kr. 

  Efter salget flyttede Jørgen Kornbech og frk. Winther hen til de gamle i ”Rosvang”.  

  De fik aldrig købt gård og blev boende her – J. C. Kornbech døde i 1927 – fru  

  Kornbech nogle år senere – Jørgen Kornbech omkring 1970 – 89 år gammel. 

1930 Jens G. Kristensen blev eneejer. Han er søn af Peder Christensen og hustruen 

  Amalie, født Sørensen, og er gift med Mie, født, Olsen i V. Hassing. 

1976 Jens Bach Olesen, født 1949, søn af Else og Ole Olesen, Tagsighede, Mygdal, og blev 

  1. juli 1978 gift med Lene Schultz Hansen, datter af Karen og Arne Schultz Hansen.  

  I 1982 købte de også nabogården ”Klodske”. I 1991 nedbrændte gården, næsten  

  bortset fra stuehuset – antagelig på grund af kortslutning i elektriske installationer. 

? Jozef Bernadus Vogereis – en hollandsk famile, der også købte nabogården  

  ”Klodske”. 

2006 ca.         Johnny Hansen købte bl.a. ”Lilholt”,  ”Klodske” og en stor del af jordarealet til 

                        Nørre Ørnbøl  på Brudehøjvej. 

 


