
Klodskevej nr. 71 ”Klodske” matr. nr. 14a, 14s-Den sydligt Del, Mygdal, 6,8 ha. 

(Nr. 14a i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Første ejer var nok Niels Madsen – ca. 1670 

Næste ejer Niels Jensen ??? 

I 1787 ejedes gården af Kristen Sørensen, 45 år, der i 1772 var blevet gift med Anne Pedersdatter 

– hun betegnedes da som ”enken i Klodske”. Da hun var død, giftede Kristen Sørensen sig i 1802 

med Mette Mortensdatter, datter af Morten Ladefoged, Knavrehus, hvorefter de flyttede ud til 

”Holtegaard”. 

Herefter boede Peder Jensen (Klit) på gården – han solgte 1841 til Niels Chr. Pedersen, i daglig 

tale kaldt Niels Klodske. Han var født i 1809 som søn af Peder Nielsen, Houen, og blev 31. okt. 

1836 i Mygdal Kirke viet til Kirsten Andersdatter af Klodske, 27 år. De boede først i ”Houen” 

nogle år, inden de overtog ”Klodske”, som de i 1862 overdrog til sønnen Anders Peter Nielsen, 

født 1840, som 6. marts 1860 i Mygdal Kirke var viet til Kirsten Marie Kristensen. 

Niels Chr. Pedersen, der fungerede som klog mand, døde1876 som aftægtsmand i Klodske. 

Hustruen Kirsten Andersdatter døde i 1892, 81 år gammel, i Retholt hos sin svigersøn, købmand 

Niels Chr. Jensen. 

Anders Peter Nielsen solgte i 1867 ”Klodske” og flyttede til ”Rævbak” i Astrup og senere til 

”Lyngsig” i Mygdal, hvor han aflivede sig ved hængning i 1886. 

Den nye ejer hed Kristen Senius Jensen, søn af Jens Præstegaard, Bindslev, var gift med Mepsen 

Jepsen.  De byttede i 1882 ”Klodske” med ”Studsholt” ved Hørmested – her berøvede han sig i 

1883 livet ved hængning – efter sigende af fortvivlelse over en mislykket havremark. 

Peder Kristian Andersen var den nye ejer, men allerede i 1884 solgte han til Villads Kristian 

Jensen (født 1854, død 1942), søn af Jens Vidstrup i Sdr. Bindslev. Villads var i 1882 i Mygdal  

Kirke blevet gift med (Sven) Jespersen på 25 år, datter af Jesper Jakobsen, Østergaard, Mygdal – 

hun havde i nogle år tjent hos Larsen, Kristianshede, som mejerske. De var bestyrerpar i 

Bindslev Fattiggaard, inden de købte ”Klodske”. 

Medens de ejede ”Klodske” blev den gamle og forsømte gård ombygget, og jorden sat i god 

stand, således at det var en godt behandlet gård, som de i 1928 overdrog til sønnen, Lars Jensen, 

født 1897. De blev boende kort tid i ”Klodske”, men flyttede så op til en datter i ”Træholt”. 

Lars Jensen var gift med Agnes fra Bindslev – de drev gården til 1963, hvor de flyttede til 

Kærnevangen 9, Mygdal. Her døde Agnes i 1969, men Lars, der i 3 perioder var medlem af 

sognerådet, blev boende her, til han døde 18. maj 1990 – 91 år gammel. 

Sønnen, Vagn, blev 3. generation på ”Klodske”, som han overtog i 1963, efter at have deltaget i 

den daglige drift af gården siden 1958. Han døde 2008 – fra 1981 var han ude på 

arbejdsmarkedet og arbejdede 13 år på Bullboard, medens Erna passede svinene. Ejendommen, 

der oprindelig var på ca. 50 tdr. land, er nu på 7 ha.  

Ejendommen blev sat til salg i efteråret 2010 og i maj 2014 blev den købt af Søren Beck Møller 

og Marie Louise Kjær Møller. 


