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Magnus Christensen 1988

Smedemester Peder Nielsen byggede i 1969 stuehuset og bebor det.
Huset, hvor Gartner Heinz Jochimsen bor, er oprindeligt bygget af isenkræmmer og træskomager Jørgen Larsen 1908, som drev forretningen i mange år, og
efter hans død boede datteren Petra Larsen der, indtil hendes arvinger solgte til
gartner og fuglehandler Heinz Jochimsen omkring 1982.
Afdøde sognerådsformand og sognefoged Niels Mortensen Pedersen (Niels
Mortensen kaldet ) byggede huset i 1941 og boede der til 1963, hvor Marie Kristensen Agerkrog overtog huset og bebor det sammen søsteren Kirstine Kristensen.
Blev bygget som biografteater af musikdirektør Niels Hauge,
i 1930, og han drev biografen til, han i 1950 solgte Niels Toft, som fortsatte
driften af biografen, indtil tiderne vendte sig til ugunst for biograferne. Derefter
etablerede Toft sig som kørelærer, og han bebor stadig huset.
Nr. 5, eller Agerkrogsminde, som huset hedder, er bygget af Rasmus Hansen,
Agerkrog i 1901 og i mange år beboet af ham og hustruen Karen.
Efter deres Død blev huset i 1925 udlejet, og efter få år solgt til forsikringsinspektør Dupont, som boede der, indtil nuværende ejer Minna Andreasen og hendes mand, tømrer Skat Andreasen købte huset i 1947.
Smedemester P. Sørensen byggede huset nr. 6 i 1920 og overtog smedeforretningen, som han købte af smedemestrene J. Back og Chr. Larsen. Efter mange års virke overtog sønnen efter P. Sørensens død forretningen og solgte huset
til forhenværende sognerådsformand Kr. Pedersen, Agerkrog. Efter Kresten
Pedersen er huset solgt til nuværende ejer specialarbejder Jacob Andersen.
Er bygget af Richardt Jørgensen, daværende kranfører i 1971, og beboes af
Anna Jørgensen.
Tømrersvend. Bent Hansen byggede huset i 1962 og bebor det stadig.
Blev bygget af daværende lærerinde frk. Karen Harpøth i 1930. Efter hendes
pensionering i 1953 blev huset solgt til fhv. landmand Jens Sørensen Jensen ,
og efter et par skift af eje til nuværende speditør Kurt Ilsøe.
Byggedes af Charles Plauborg, og efter få år solgtes det til Niels og Doris
Pedersen i 1972.
I 1953 byggede Maren og Niels Plauborg huset og boede der sammen med
datteren Ingeborg og sønnen Alfred indtil deres død og ejendommen er nu
overtaget af Ingeborg og Alfred Plauborg.
Fru Bindslev ( Enke efter lærer Bindslev ) byggede 1927 huset og boede der
sammen med sin mor fru Hamann ? fra Bonn. Efter ægteskabet med trafikassistent C. Olesen flyttede de senere til Vejen og huset blev solgt til trafikassistent J.B. Cramon, som igen efter nogle år solgte til nuværende indehaver
postbud Hans Mikkelsen i 1938. 1991 Jørgen Nielsen og Tinne Bjørnskov Kristensen.1997 solgt til Allan og Lone Christensen. Rasmus Autzen køber det i
2009.
Samtlige huse på Skolevejs østside ligger, hvor den tidligere lange reberbane
lå. Rebslageriet blev senere flyttet over, hvor nu installatør Boms værksted nu
ligger. Boms lagerlokaler ligger, hvor før møllen og det tilhørende pakhus lå og
møllehuset, hvor Møllegårdsvej ligger.
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