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I 1905 købte købmand Jens Jørgen Pinholt grunden af Peder Vilhelm Henriksen Rønn 

og byggede sin imponerende bygning i Nørregade, hvor han drev en købmandsforret-

ning. Efter hans død i 1920 overtog Enken Augusta Pinholt ejendommen og drev forret-

ningen videre. Sønnen Henry Pinholt overtog ejendommen og forretningen i 1935. 

I 1973 købte Jens Peder Thomsen ejendommen og i 1976 byggede han en større køb-

mandsbutik (J.P. Marked) bag ejendommen med en muret gang imellem. I den oprinde-

lige butik solgte han hvidevarer under navnet J.P. Hvidevarer.  

Den nye butik blev overtaget af Brugsen i 1988, senere blev den til Superbrugsen og 

sidst til Dagli’ Brugsen. Brugsen opsagde kontrakten med JP i 2002 og byggede ny bu-

tik på Lemvigvej. 

J.P. Hvidevarer lukkede i 2013 

Huset blev bygget i 1913 af Chr. Hou og ”lille Jens” (Jens Peder Hedemark). Til husbyggeriet købte Chr. Hou cement for 50 øre pr 

sæk, brugte cementen og gemte sækkene og da 1. verdenskrig kom, solgte han sækkene for 75 øre pr stk. 

I 1950 købte Frits Nielsen huset af Svend Bjerg, og startede Frits’ mælkeudsalg sammen med sin kone. 

Huset blev revet ned i januar 1993. 

Ca. 1960 

Ejendommen blev bygget i 1960 af Knud Merild, som åbnede en købmandsforretning, i 1961 solgte 

han den til Holger Skjøtt Stagis som videredrev forretningen, indtil Datteren Valborg købte ejendom-

men i 1996. Forretningen der startede som ”den frie købmand” og sluttede som ”Focus” var bedst 

kendt under navnet Holger Skjøtt. 

I dag er der genbrugsforretning i den tidligere købmandsforretning og privaten er beboelse. 

I 1931 købte Marianne Ørum grunden af J.J.J. Dahl og byggede ejendommen i 1937 som privatbolig, bageri og forretning. Hun sælger den i 1939 

til Laurits Marius Pedersen Ørum, som fortsætter bageri og forretning. I 1946 overtager Peder Vilhelm Rønn ejendommen og i 1968 køber Ove 

Andersen den. I 1970 bliver den købt af Karl Vilhelm Henningsen, som viderefører den og i 1988 flytter han forretningen ned overfor kirken og 

lader bageriet fortsætter fra adressen. 

 I 1993 køber og ombygger bager Michael Krogsgaard ejendommen – der er stadig bageri i ejendommen. 
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