
Hummelkrogvej nr. 43 ”Hummelkrog” – matr. nr. 8a –Den nordlige Del, Mygdal – 5-Ørnbøl Gde, 

Bjergby-52-Bjergby By, Bjergby. 27,7 ha 

(Nr. 45 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Ejendommen har tidligere været regnet til Bjergby. Den ligger nord for ”Krattet” i Bjergby, 

neden for amtsvejen. Jorden er meget bakket og leret. 

På folketællingslisten for 1787 er ejendommen således opført under Bjergby, hvor 

ejeren/fæsteren var Poul Kristensen, der døde i 1814, hvor ejendommen blev overtaget af 

sønnen, Kristen Poulsen, født i 1786, som levede ugift. 

Den næste ejer var Peter Johansen, født 1832, gift i 1856, med Ane Kirstine Nielsen. Peter 

Johansen døde i 1876, og enken, Ane Kirstine, drev gården i nogle år, indtil hun overlod den til 

sin svigersøn, Andreas Jørgensen, søn af Jørgen Toft i Vidstrup. Han var født i 1860 og blev i 1881 

viet til Mathea Johansen, der døde 1888 af lungetæring.  

Peter Johansen var enkemand i nogle år, men så giftede han sig igen med Mikael Hejlesens 

datter, Kirstine Marianne Hejlesen, der var enke efter Mads Klittens søn fra Skallerup. 

De boede så i ”Hummelkrog” i nogle år, inden de solgte til Johannes Frederik Pedersen, der var 

gift med Kristian Pedersens datter fra Bjergby, medens de selv flyttede til Bjergby Vestermark, 

hvor Andreas døde, og Kristine flyttede til sine forældre i Tornby, hvor hun døde. 

Johannes Pedersen havde ejendommen i nogle år, inden han måtte sælge. Efterfølgende ejere 

var Frederik Poulsen og Peter Overgaard, søn af Anders Overgaard. 

Frederik Poulsen var efterfølgende tromlefører ved amtsvejvæsenet og købte et hus i Mygdal 

Mejeriby. 

Peter Overgaard solgte ”Hummelkrog” i 1936 til sin svoger, Knud Larsen, og overtog så hans 

ejendom på Odden Østermark. I 1949 købte Harald Jensen ejendommen, som han i 1956 solgte 

til Poul Mikkelsen. I 1969 blev ejendommen købt af Margrethe Klitt, der senere har solgt til Jens 

Sørensen. 

I 1985 blev det nuværende stuehus bygget. 

I februar 2018 er ejendommen overtaget af Mikkel Bæk Kristensen 

 

 


