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Svibjergvej nr. 164  ”Vester Kloske” matr. nr. 14b –Den sydlige Del, Mygdal, 1,8 ha 

(Nr. 142 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Ejendommen blev i sin tid udstykket fra nr.141 i beskrivelsen, nu Klodskevej 71, 

Den første ejer må have været Thomas Baltersen, hvis hustru, Maren Kristensdatter, var 

jordemoder. Hun døde 1837, 78 år gammel. 

1821: Kristen Nielsen, gift med Johanne Marie Thomasdatter. 

1826: Peder Kristensen, Taaghøj, gift med Helene Kristensdatter 

1832: Anders Mortensen, der blev gift med ovennævnte Helene, efter at   ægtefæl- 

  len, Peder, var død. Anders døde – vistnok af forstoppelse – i 1845, hvorefter 

  gården blev solgt til 

1845: Jakob Pedersen, født 1825 i Asdal. Han blev i 1861 i Mygdal Kirke viet til 

  Maren Kristensen, Skarndal, 24 år. Efter salget til sønnen, jfr. nedenfor, flyttede 

 Jakob og Maren op i en ejendom på Skarndal Mark  

1894 Kristian Peter Pedersen, søn af ovenstående 

1914 Valdemar Christensen, sadelmager, fra Bindslev. Han var gift med Andrea An- 

  dersen, datter af Kristen Andersen, Kabbeltved. 

1918 Niels Larsen, søn af Søren Larsen (født 1862 død 1938) og Nielsine Larsen (født  

                        1864, død 1941), som i 1905 købte ”Klodskegård” i Mygdal. 

Niels Larsen blev født 23. jan. 1889 og døde 12. juni 1981. Han var kontrolassistent fra 1915 – 

1918 og købte derefter ”Klodske”, der dengang var på ca. 40 tdr. land. I 1929 købte Niels Larsen i 

øvrigt for 4.000 kr. 9 tdr. land fra sit hjem ”Klodskegård” Han blev i 1920 gift med Karen 

Magdalene Bastholm, som døde allerede i 1933, da det eneste barn, datteren Ellen, kun var 10 

år gammel. Allerede som 15 årig overtog hun husførelsen for gården og sin meget aktive fader, 

der i 15 år var medlem af sognerådet, deraf 11 år som sognerådsformand. Han var direktør i 

Bjergby – Mygdal Sparekasse fra 1960 til 1968 og forretningsfører i Mygdal Brugsforening fra 

1934 – 1961, ligesom han var i bestyrelsen for en række foreninger i Mygdal. I 1958 solgte han 

gården og købte et hus i Mygdal – Ellen passede fortsat huset for sin fader og var samtidig 

husmoderafløser og hjemmehjælper. 

Salgsprisen i 1958 for ejendommen med et jordtilliggende på 42 tdr. land var 93.000 kr., og den 

nye ejer af ”Klodske” var Svend Aage Nielsen, født 1917, død 2009 gift med Astrid Elisabeth 

Nielsen, død 1998. 

I 1990 købte Jens Bach Olesen og Lisbeth Olesen, der i forvejen ejede ”Klodskegård” og ”Lilholt”, 

ejendommen, og jorden er blevet langt ind under disse, således at ejendommens areal nu kun er 

godt er 1 ha. 

I slutningen af 1980’erne blev der fundet to grave fra ældre romersk stenalder på gården. I den  

ene en hårnål. 

Gitte Olesen fik skøde på ejendommen 7/1 1992 

 


