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I 1863 købte Thomas Houmøller matriklen af Harboø-

re sogneforening, og må have bygget ejendommen (i 

1887?). 

I 1888 købte Chr. Larsen Røn ejendommen og køb-

mand Niels Jensen Larsen Rønn overtog den i 1901. 

Omkring 1959 køber Svend Pedersen ejendommen og 

sælger den igen til Erik Toft omkring 1974. Den 12/12 

1983 køber J.P. Thomsen – Jyde Marked ejendommen. 

Fra 1-3-1988 lejer Harboøre Bageri (Vilhelm Henning-

sen) ejendommen (køber den dog senere) og laver den 

om til Harboøre Bageri og Døgnkiosk. 

I 2005 køber Charlotte Abildtrup ejendommen og døg-

neren bliver til Spar købmand. 

 1959 

Chr. Larsen Rønn overtog Morten Grams købmands-

virksomhed (var i købmandens hus – i dag nedrevet) 

og i 1861 får C. L. Rønn tinglæst skøde på matr. 

157b, hvor han byggede sin forretning. Interiøret, 

disk og hylder, er lavet af købmand C.L. Rønn selv, 

der var udlært tømrer. Sønnen Niels Larsen Rønn 

overtog forretningen og fortsatte den frem til sin død i 

1959. 

Bygningen blev kort efter hans død, revet ned. 

Beboelsen blev bygget i 1936 (og ombygget i 1953), gartneriet kom til senere. 

Gartner Frits Hartvig Sørensen Hvas sælger gartneriet og beboelsen i 1972 til gartner Kaj Oluf Hvas som viderefører gartneriet, i 1978 sælger 

Kaj Oluf Hvas beboelsen til Ole Kanstrup og kører selv videre med gartneriet, som blev lukket i 1989. 

I 2005 overtager Lemvig Kommune grunden og har lavet en park/grønt område der. 

Huset blev opført i 1886 og om/tilbygget i 1975 

Kr. Kirk drev kolonialhandel fra 1886, Kr. Kirks datter handle-

de med galanterivarer, bøger og legetøj. 

Finn Koustrup købte huset af Lars Kirk og havde en kiosk med 

aviser/blade, slik og tips. Senere blev selve butikken udlejet til 

bl a tøjbutik, og har stået tom (vinduerne er brugt af flere til ud-

stilling) – Finn fortsatte i et mindre lokale med at sælge tips og 

lotto til 2012.  

. 

Ejendommen blev opført i 1906, Laurits Ma-

rinus Emtkjær var den første som havde slag-

terforretning der og han sælger den til Chr. 

Bruun Sandholm Madsen, som igen sælger 

den i 1936 til slagter Chr. Bro, han sælger 

den videre til sønnen Valdemar Bro i 1970. 

 Ifølge skifteretsattest af 14/3 1986 overtager 

Ene Elisabeth Bro ejendommen, som hun 

sælger til Søren Pedersen den 13/5 1986. 

I 1987 køber Slagter Bo Larsen ejendommen. Slagterforretningen er nu nedlagt og har 

senest været Cykelhandler. Der er fortsat privat beboelse i ejendommen 

Oktober 2013 


