
Kobbersholtvej nr. 34  ”Mygdal Byes Købmandsforretning”. matr. nr. 55b – 55f –Den sydlige Del, 

Mygdal. 1037 m2. 

(Nr. 196 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Den første, der drev (høker)forretning herfra var den senere købmand og sognefoged i Retholt, 

Niels Kristian Jensen, der flyttede herfra for at komme uden for det såkaldte ”læbælte” for at 

kunne etablere en egentlig købmandsforretning. 

Derefter boede der nogle år en smed i huset, inden der atter blev åbnet en høkerforretning af 

Kristian Pedersen (Litvad), født 1847, søn af gårdejer Peder Jensen og hustru Karen hansdatter, 

Litvad på Snevre Hede.  

Han blev i 1882 gift med Kirsten Ibsen, der 17 år gammel i 1861 var blevet gift med Peder 

Kristian Larsen, De var i 1862 indsiddere på Varbromark, hvor de fik de første børn, medens han 

var i militærtjeneste. Den første var en dreng, født 5. april 1861, der døde uden dåb og uden 

forudgående sygdom – næsten 25 dage gammel. Det næste barn, Grethe, blev født 16. dec. 

1862. Manden rejste til Amerika, og efter nogen tid fik han også Kirsten Ibsen til at rejse 

derover. Men da manden så ville sælge hende til en anden, hjalp lærer Hjelms søn, Johan Hjelm, 

hende med at komme fra ham og få hende sendt tilbage til Danmark. 

Der gik nogle år, og da hun ikke hørte fra ham, fik hun lov til at gifte sig igen, og hun giftede sig 

nu i Bjergby Kirke 11. april 1882 med ovennævnte ungkarl, tømrer Kristian Pedersen. 

Huset brændte for dem, men de opførte et nyt hus i hvis vestre ende, der blev indrettet en 

skolestue, hvor Kirstens ældste datter, Grethe, underviste småbørn. Skolestuen blev senere 

brugt som forsamlingslokal. 

Kirsten og Kristian fik to børn – høker Kristian Pedersen døde i 1899, men Kirsten blev ved med 

at drive høkerforretning i en del år, bl.a. med hjælp af hendes og Kristians ældste søn, Hans 

Tausen, født 21. april 1883. Han overtog pladsen som uddeler i Mygdal Brugsforening, hvor han 

var nogle år, indtil han flyttede til Dronninglund, hvor han overtog en boghandel og 

galanteriforretning. Han var gift med Sara Marie Dahl, datter af Peter Dahl, Bjergby. 

Kirsten flyttede efter at have solgt forretningen til Bornholm, hvor hun tog ophold hos en datter, 

men de sidste år tilbragte hun hos Hans Tausen i Dronninglund, hvor hun døde 99½ år gammel. 

Hun blev begravet fra Mygdal Kirke. 

Den nye ejer var Jens Kristian Kristiansen – tømreruddannet – efter nogle år købte han Odden 

Mølle, der var hans kones hjem, og solgte forretningen til Hans Steen, som havde den kort tid. 

Den blev herefter i 1922 solgt til Gram Schjoldager, der havde købmandsbevilling, men også var 

tømrer og snedker. I 1953 overtog Verner Thomsen, i 1955 Karl E. Nielsen, i 1959? Robert 

Mariegaard, i 1966 Ejvind Nielsen, hvis kone passede forretningen og iskiosken, der lå på den 

modsatte side af vejen. 

I 1977 ejede arbejdsmand Kurt Berntson ejendommen.  

Gunhild Birgitte Berntson overtog huset i 1998. I 2016 er huset blevet handler og i 2018 har 

Almost Worldwide ApS købt ejendommen, og den er i august 2019 solgt igen. Ukendt ejer. 
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