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Nr. 1 Er bygget i 1916 af smedemester P. Sørensen, dels som værksted og dels som 

lejlighed. Beboes af nuværende ejer Peder Nielsen. 

Værkstedet snere anvendt til andet formål. 

Nr. 2 Blev bygget 1907 af Andres ( Dres ) Christensen fiskehandler, og der var 

indrettet mælkeudsalg i mange år og senere pensionat. Såvel udsalget som pen-

sionatet blev drevet af Mine Christensen. Efter Mine Christensens død har hu-

set skiftet ejer adskillige gange og nuværende ejer er tømrersvend Erik L. 

Sørensen. 

Nr. 4 Er bygget af målermester Rasmussen og beboet af ham og familien i mange år. 

Har senere haft forskellige ejere, og ejes nu af arbejdsmand Niels.E. Pedersen. 

(bygget 1905 ) 

Nr. 6 Bygget 1911, hvor der boede en Graversen  

(fiskehandler og arbejdsmand???? ) senere Hanne og Jørgen Mortensen. Nuvæ-

rende ejer, Hans Madsen. 

Nr. 7 Beboes af Jytte Christensen og er oprindelig stuehuset fra møllegården, som i 

to generationer har været beboet af familien Plauborg. Hvem der har ladet huset 

bygge kan ikke skaffes oplyst. Der er jo sket ændringer ved fjernelsen af stald-

bygningerne således, at hvor de lå er nu Møllegårdsvej. Bygget 1905 

Nr. 8 Er det sidste nye hus, som er bygge ti 1965 i Møllegade, og ejes og beboes af 

Krista Lykkeberg. 

Nr. 9 Har oprindelig været en lejlighed tilhørende nr. 7, men er senere lavet om til et 

selvstændig nummer og beboes af Jan Wexøe. 

Nr 10 Tidligere tømrer og senere postbud C Christiansen byggede huset i 1927, som 

senere blev solgt til postbud Aksel Hammelsvang,  som efter sin pensionering 

og bortrejse fra byen solgte til sygeplejerske Anne Grete og Holger Jochumsen. 

Nr. 11 Murermester Jes Larsen har bygget huset omkring ved 1905, og der har foruden 

beboelse været strikkeri i den ene ende af huset. Efter at murer Larsen flyttede 

til Varde 1905 har huset haft forskellige ejere og nuværende ejer, Niels V Mad-

sen. 

Nr. 12 Murermester M. Guldager og tømrermester Carl Tusborg har i 1912 for skræd-

der og postbud Chr. Mikkelsen bygget huset, som nu beboes af datteren Helene 

Mikkelsen. 

Nr. 13 Er bygget af murermester Jes Larsen. Ejerforhold ubekendt. (Bygget 1905). 

Gustav Werner Pedersen 

1978 Marius Thrane 

Nr. 15 nr. 15 er ligeledes bygget af murer Larsen, og nuværende ejer er Poul D. Chri-

stiansen, sygehusportør. Bygget o. 1906 

 Legepladsen nedlagt 2011 

Nr. 16 og 18 Møllegade Nr. 16 og 18 lå før på den vej som hed Kirkestien, men er nu regnet 

med til Møllegade. 

Nr. 16 er bygget af Postbud Lorents Cramon omkring 1912 og ejes nu af bog-

holder Knud Teglgaard,  

nr.18 er så vidt,  det kan skaffes oplyst, bygget af Jens Bendt Nielsen i 1897 

1904 karetmager Niels Kr. Nielsen 

murer Marinus Christensen. 

2011 lærer Carsten Laursen 
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Nr. 17 Nr. 17 er også bygget af murer Larsen og har haft mange forskellige ejere, 

nuværende ubekendt. Bygget o. 1907 

Nr. 19 Der hersker tvivl om,  hvem huset er bygget til, men er formentlig bygget sam-

men med nr. 21, som er bygget af Indre Mission til en missionær i 1909. Murer 

Larsen og Thomas Mortensen, Snorup havde arbejdet sammen med Mis-

sionshuset. Beboelseshuset blev solgt til Postbud J. Nørby i 1912. Han boede 

der til 1974 og derefter nuværende Ejer Henning Thomsen. 

Nr. 25 Nummer 25 er det sidste byggede hus i Møllegade i 1960 og tilhører Leif 

Gärtner. 

 


