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Forord

Hals Museum kan hermed præsentere endnu et resultat af det arbejde, som Den Bygningshistoriske 
Projektgruppe i Hals Kommune har præsteret, nemlig Huse i Hals ID. Endnu engang har Gerda 
Bergmann, Oda Dal, Birthe Hjelm og Yrsa Jensen været rundt i byens centrum og i arkiver forskelli
ge steder i landet, for at samle oplysninger til den fortsatte serie om Hals-huse.

Vi har nu erfaringen fra de to foregående hæfter at trække på, såvel med hensyn til selve arbejdet, 
som med hensyn til publikums modtagelse af hæfterne. Arbejdet turde være læserne bekendt, i hvert 
fald de af dem, der har erhvervet sig de to første hæfter i serien. Hvad ang. publikums modtagelse af 
skriftrækken kan vi meddele, at den har været positiv. Ikke blot har læserne kunnet glæde sig over de 
mange oplysninger om de enkelte huse; tillige har en reaktion på serien som sådan, eller måske rette
re dens emne, været forskellige grader af forbavselse over at der for det første faktisk findes så man
ge huse i den gamle bykerne i Hals, og for det andet at så mange oplysninger har kunnet knyttes til 
de enkelte huse. En mere udbredt geografisk og historisk bevidsthed om huse i Hals er med andre 
ord blevet befordret af serien, såvel i detaljen som i den topografiske helhed. Og som det vil fremgå 
af herværende hæfte, så befinder vi os faktisk stadig i byens gamle centrum, og har endnu ikke hørt 
det sidste om kernen i byen.

Til forskel fra første og andet hæfte i serien, er herværende tredje hæfte s. 40 forsynet med en sam
let oversigt over indholdet af Huse i Hals I-O. Denne oversigt skulle lette brugen af skriftrækken, 
der med herværende hæfte når op på at have behandlet 53 huse.

Der er god grund til endnu engang at takke Den Bygningshistoriske Projektgruppe i Hals Kommu
ne, Gerda Bergmann, Oda Dal, Birthe Hjelm og Yrsa Jensen for den store indsats, de yder i det lo
kalhistoriske arbejde i Hals. Og så i øvrigt ønske publikum god fornøjelse med Huse i Hals IH.

Hals Museum, maj 1999. Henrik Gjøde Nielsen.
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Kort over Hals By,
med angivelse af omtalte huse.

Numrene henviser til numre
i indholdsfortegnelsen.
Nummereringen er fortløbende,
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36) Matr. Nr. 203 - Torvet 11.

Johanne Christine Nielsine Christensen fik 18/8-1854 skøde på et hus med have og moseskifte 
af sin mor: Enkefru Christiane Christensen, født Wang, enke efter styrmand Jørgen Christen
sen.
Christiane Christensen havde handelsbevilling. Hun ses i folketællingen helt fra 1840, til hun 
døde i 1874. Datteren Johanne Christine Nielsen fortsatte efter moderen med købmandshandel 
og manufakturhandel. Hun var ugift, og i 1912 oprettede hun et legat på 13.493 kr. til fordel 
for “trængende husarme” i Hals kommune, som ikke nyder eller har nydt understøttelse af 
fattigvæsenet eller nyder alderdomsunderstyttelse.
1 1898, tinglyst 26/4, købte Niels Sørensen Bang ved skøde af Johanne Christine Nielsine 
Christensen. Han nedrev det på grunden værende hus og byggede det nuværende. Han var 
skomagermester og drev i mange år forretning og skomagerværksted der. Efter skomager 
Niels Bangs død overtog datteren Mine Bang, tinglyst 2o/5-1949.
1976 - 11/5 var der skiftebehandling efter Mine Bang, og huset blev samme dag solgt til Kurt 
Hieronimus Pedersen og Gitte Jacobsen. Derefter følgende ejere:
1979 - 12/3 købte Edel Fiedler Jensen.
1990 - 19/9 købte Flemming Sørensen.
1992 - 17/6 købte Pia Hillgaard.
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37) Matr. nr. 168c - Lille Østergade 7.

I folketællingen 1901 ses Magdalene og Linus Christensen at bo i et ældre hus her på grunden. 
De kom til Hals omkring 1893 fra Aistrup. Datteren Inger Anine Christensen overtog efter 
forældrene kort efter 1900. Det var hende, der solgte til Chr. Berg Nielsen ved skøde af 30/1- 
1914.
Chr. Berg Nielsen byggede nyt hus, det nuværende, så det stod færdigt i 1915, hvor han blev 
gift med Thora (søster til forhenværende havnefoged Niels Nielsen). Huset blev bygget med et 
meget stort baghus til snedkerværksted, og der blev møbelforretning i stuehuset med forret
ningsvindue ud mod gaden.
Efter nogle år flyttede Bergs til Dronninglund. De solgte 2/10-1931 til lods Ertmann Jensen, 
som blev forflyttet fra Århus til Hals Lodseri den 1/9-1927. Denne familie boede her, indtil 
Ertmann Jensen blev pensioneret, hvorefter de flyttede til Nørresundby. Huset blev solgt 24/4- 
1958 til overtandlæge Jens Chr. Jensen, som efter at have arbejdet ved Den Danske Brigade i 
Tyskland i 10 år, flyttede til Hals og startede en tandlægeklinik her.
Gunhild og Chr. Jensen blev i Hals i 12 år, og de flyttede fa dage før hans 80 års fødselsdag til 
Glumsø på Sjælland. Der nåede han at blive 100 år. I et interwiev i den anledning udtalte han: 
“at han godt nok havde valgt nogle salmer, som han gerne ville have sunget ved sin begravelse, 
men han havde så sandelig ikke skrevet dem ned endnu. Han mente ikke, det hastede”. Han 
kunne godt tænke sig at prøve et par år som ungkarl igen - men han døde et par måneder efter 
100-års dagen.
Huset blev 31/10-1970 købt af Celia Cervera, der først virkede som lærer ved Hals skole, men 
senere sammen med Ib Klingenberg lavede keramisk værksted og salgslokale. De fik 20 år i 
Hals, og da Celia døde, blev huset solgt til Laila og Per Linnæs 24/8-1990. Det store baghus 
har senest været brugt som teorilokale ved Pers kørelærervirksomhed, og til Lailas konfek
tionssystue “Koket”.
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38) Matr. nr. 52i og 521 - Lille Østergade 6.

Grunden ejedes i 1899 af Chr. A. Nielsen og J. P. Jensen, som 8/12-1899 skøder til lods Chr. 
Brems Pedersen, der var født i Skagen, ansat ved Hirsholmens lodsen i 1895, forflyttet til Hals 
lodsen 1/11-1898 - og afgået på pension 1/11-1929.
Han fik bygget huset på matr. Nr. 52i, og i 1901 købte han en parcel mere, 521, af samme 
ejere. Lods Brems boede i huset til 1931, hvor han solgte til frk. Else Toft, tinglyst 6/10-1931. 
Else Toft boede i huset sammen med søsteren Maren Toft til 1951, hvor Else Toft døde.
Maren Toft var lidt af en original. Hun gik altid med et sort tørklæde på hovedet og i spidsnæ
sede træsko, og så var hun meget glad for børn. Hun kunne ikke passere en barnevogn uden at 
skulle kigge i den, og hendes stående replik var: “Hvor er det da en bette grim unge, du har 
der.” Men dette skulle absolut ikke tages bogstaveligt!
Efter Else Tofts død skødede arvingerne til fisker Emst Andersen, tinglyst 15/6-1951. Emst 
Andersen var ugift; Han boede i nogle år ovenpå i et par værelser, mens han lejede lejligheden 
nedenunder ud, men i de senere år benyttede han selv hele huset. Han blev der til sin død i 
1994.
Derefter overgik huset til Gigtforeningen, som solgte til Reinholt Pedersen, tinglyst 4/1-1996. 
Der er nu indrettet fodpleje- og skønhedsklinik.
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39) Matr. nr. lag - Østergade 6.

Jens Peter Pedersen (født 1880) købte i 1910 grunden af sin mor, Christiane Pedersen, 
Østergade 4. Han byggede huset. Han var gift med Inger Marie Pedersen. Ligesom sin far Jens 
Pedersen var han landpost. Han var ansat ved postvæsenet i 39 år fra 1907.
Én af hans sønner, Jens Hieronimus Pedersen, var slagter. I en periode havde han slagteri og 
kødudsalg i baghuset.
I 1957 overtog den ældste søn, Niels Hieronimus Pedersen, huset ved skifteretsattest, og han 
solgte det til fisker Frode Jørgensen, hvis enke, Nora Jørgensen, stadig bor i huset.
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40) Matr. nr. lg  - Østergade 4.

Landpost Jens Pedersen (født 1848) købte grunden i 1892, en parcel udstykket fra matr. nr. Id 
(“Postgaarden”), af postmester E.M. Jørgensen. Han byggede huset og boede her sammen med 
sin kone Christiane, født Munck.
Familien havde tidligere boet i Aasberghuset i Kolkær. De fik 9 børn, hvoraf de 8 levede.
Efter Jens Pedersens død overtog Christiane huset i 1911.1 1910 havde hun solgt en parcel fra 
til sin søn Jens Peter, hvor han byggede hus til sig og sin familie (Østergade 6).
1 1935 solgte Christiane sit hus til datteren Marie, som var ugift og hele tiden havde boet hos 
sin mor. Christiane døde i 1943.
Efter Maries død overtog én af hendes brødre, Anton Pedersen, i 1950 huset. Anton var også 
ugift. Han boede i huset til sin død, og i 1973 købte Inger og Villy Bendiksen huset af 
skifteretten. De renoverede huset totalt, og det var nok herefter, at det i folkemunde blev kaldt 
for “Chokoladehuset”.
Huset blev solgt til Vibeke og Arne Christensen i 1975. De solgte det videre til Bodil Bjørn 
Thomsen og Preben Halsgaard Thomsen i 1977.
Henry Pedersen købte det i 1979, og det var ham, der fik lavet kvist på det. 1 1984 blev det 
solgt til Helle og Carsten Henriksen, i 1994 til Mette Winther Schouboe og Kim Sørensen. Pr. 
1. april 1998 blev det solgt til Ema Porsborg.
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41) Matr. nr. laa - Østergade 8.

Hals Apotek blev oprettet ved bevilling af 13/5-1903 som hjælpeapotek til Dronninglund 
Apotek, og det var apoteker Jens Bødker Mikkelsen, Dronninglund, der startede det.
Apoteket åbnede 11/11-1903 i en hjørneejendom Aalborgvej/Midtergade (senere Rasmus 
Mikkelsens smedieværksted).
Det blev selvstændigt apotek ved kongelig resolution 9/9-1913 og åbnede som sådant i 
hjælpeapotekets lokaler, men flyttede til Østergade 8 i 1914.
Apoteker J. Chr. Taarup købte en parcel matr. nr. laa aflods P. Thøgersen og byggede 
apoteket i Østergade, som blev taget i brug 26/1-1914.
1923-17/4 overtog C. E. Th. Hoffmann apoteket. Han døde 1926.
1927-28/1 overtog apoteker N. Chr. Ormstrup.
1937-25/10 overtog apoteker Anne Kirstine M. Jacobsen - død 1945.
1946-19/3 overtog apoteker Anne Marie Grage.
1956-15/3 overtog apoteker Einar Th. Søltoft.
1965-28/12 overtog apoteker M. Johannes Assels.
1980-4/6 overtog apoteker Per Søltoft, søn af tidligere apoteker i Hals Einar Th. Søltoft.

Per Søltoft købte ved skøde 23/10-1985 en grund i Havnegade, hvor tidligere Hals Hotel lå, og 
byggede nyt apotek der.
Det gamle apotek i Østergade er nu privatbolig for apoteker Søltoft.
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42) Matr. nr. 165 - Østergade 17.

Det første, man ser til dette matrikelnummer, er i 1828, hvor Christiane Obel, enke efter pastor 
P.A. Obel, skøder til en Christen Sørensen, der stadig i Matriklen 1844 ses som ejer.
Derefter ejes huset af Johanne, født Jacobsdatter, og Christen Rasmussen, som var skibsfører. 
Hvornår, de overtog det, vides ikke med sikkerhed. Der står i Tingbogen, at der mangler 
tinglyst adkomst til en foregående ejer, men deres ældste søn, Christen, blev født der i 1870, en 
måned før hans far druknede i december samme år. Enken Johanne Rasmussen var derefter 
ejer, indtil sønnen Rasmus Christensen fik skøde 30/5-1919.
Rasmus Christenen var sømand. 1 1898 var han kok på Hals Barre Fyrskib, senere fisker og 
derefter sejlmager. Han byggede det nuværende hus omkring 1920, og efter moderens død i 
1921 boede Rasmus sammen med sine to ugifte søstre, som blev kaldt “de engelske Frøkner”, 
fordi de havde været i England, ansat hos kaptajn Klitgaard som bamefføken og husjomfru.
Da Rasmus døde i 1946, overtog søsteren Kirstine Andrea (tante Stine) huset. Hun døde i 
1949, hvorefter arvingerne, tinglyst 18/8-1950, solgte til Ane Marie og Holger Pedersen, 
Herning. De var flyttet fra Hals i 1942, hvor Holger Pedersen fratrådte en stilling som pedel 
ved Hals skole, og flyttede til Herning, ligeledes söm pedel.
Ane Marie og Holger Pedersen lejede huset ud i et par år, men flyttede så til Hals. Ane Marie 
startede en lille forretning “Uldjyden”. Den åbnede 16/5-1952 i det lille udhus.
Holger Pedersen døde i 1976, og Ane Marie i 1983, hvorefter deres søn Carl Pedersen overtog 
ved skifte 20/3-1984.
Clara og Carl restaurerede huset og fik det skalmuret, før de flyttede ind, og efter Claras død 
boede Carl der i flere år som enkemand. Han solgte, tinglyst 18/10-1995 til Anni og Svend 
Nielsen fra Gandrup (Bolig-Svend).

På det gamle billede ses det første hus, der lå på grunden og ses afmærket på matrikelkortet. 
Det vendte ud mod Hyllensgade, mens det nuværende vender ud til Østergade.

En gammel historie fra Hals: ’
Et engelsk skib lå ved kajen i Hals. Det var en aften og omkring 1945. Søfolkene havde 
drukket lidt. De blev støjende og ville gå en tur op ad Østergade, hvor de kom forbi Rasmus 
Sejlmager, dér gav dem en opsang på engelsk - om ro og orden. De gik videre op ad gaden, 
glemte vel formaningen og sang igen.et par strofer, men så passerede de Møller-Jens’s hus.
Han havde været i Amerika, så han mestrede også sproget, så de fik igen et par formanende 
ord med på vejen. Søfolkene gik så og diskuterede dette mærkelige land, hvor alle vår 
engelsktalende. De var imidlertid nået op til Aalborgvej (dengang Nørregade) og drejede om 
hjørnet. De var nu begyndt at larme lidt igen, og minsandten kom Pallisgaard i villa Iris ud og 
gav dem den sidste skylle på bredt amerikansk. Derpå gav søfolkene op og listede stille ned ad 
Midtergade til havnen, for så utroligt at i sådan en lille by var alle engelsktalende.

16



17



43) Matr. nr. lev, leu - Østergade 16 - Villa Marie.

Huset blev bygget i 1930 af Svend Maan. Det fortælles, at der blev brugt materialer fra den 
nedrevne Østeraagaard. Det var murer Hansen, der forestod murerarbejdet. Svend Maan kom 
nu aldrig selv til at bo i huset, men han opkaldte det efter sin kone Marie, hvis navn er indsat i 
en halvmåne, hvilket vel hentyder til navnet Maan.
1 1932 solgte Svend Maan til lods H. Houmann, som var forflyttet fra Århus til Hals Lodseri i 
1929. Familien Houmann blev boende der, til lods Houmann i 1956 blev pensioneret og 
flyttede til Valby, København.
Huset blev da solgt til fyrmester Andersen, som imidlertid fortrød og lod handelen gå tilbage. 
Det blev så Hugo Bach og Stinne, der købte det i december 1956.
I de forløbne år har der været forskellige forretningsaktiviteter i huset. Først blikkenslager- 
værksted, og derefter kom “Nilbrovaskeri”, som startede i 1958 til ca. 1967. Så kom “Kedel
flikkerboden” fra 1974 til 1981.
Huset ejes stadig af Stinne Bach.
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44) Matr. nr. 121a - Tværgade 5.

Matriklen 1844 nævner Madam Huulegaard som ejer. Hun ses i folketællingen 1840 som 
Helene Birgitte Huulegaard, enke efter mølleforpagter Peder B. Huulegaard.
Huset var sandsynligvis noget ældre, idet der fortælles, at der var brugt sten fra Skansen ved 
byggeriet - og det kunne ses ved nedrivningen af det i 1993, at der var brugt meget gamle sten. 
Jens Gregersen nævner i en avisartikel i 1971 at: “Kommandantboligen er flyttet ud fra 
Skansen i midten af forrige århundrede”, og at “andre boliger blev opført som beboelseshuse 
rundt om i Hals.” Så det kunne vel tænkes at være sten fra Skansen, der var brugt her.
1 1856 fik købmand Svend Clemen Svendsen skøde på huset, og hans kone Oline Martine, født 
Huulegaard, datter af forrige ejer, fik adkomst ved skifteattest i 1871. Derefter solgte hun i
1874 til Peder Chr. Andersen, hvis enke Cecilie Marie Sofie Andersen i 1879 skøder til Henrik 
Chr. Steffensen, landpost.
Han solgte i 1910 til Katrine Elisabeth Rasmussen, som var ejer til 1923, hvor købmand N. P. 
Nielsen købte huset. Han solgte i 1928 til forsikringsagent Marius Nielsen.
Derefter gik huset på tvangsauktion i 1936, og købmand N. P. Nielsen bød 5.000 kr. for det og 
overtog huset igen. 1 1939 solgte N. P. Nielsen, som nu var flyttet til Aalborg, til bypost Søren 
Jensen i Hals. Han havde det til 1957, hvor han solgte til Albertinus Johansen, og ved hans død 
overtog enken Maren Johansen i 1974. Derefter datteren Inger Axelsen ved skøde i 1982.
Inger Axelsen solgte, tinglyst 26/10-1993 til Andelsboligforeningen “Midtby”, og huset blev 
revet ned.
På billedet herunder ses Maren og Albert Johansen foran huset.
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45) Matr. nr. 49æ - Tværgade 2.

Huset blev sikkert bygget i 1908, da enkepastorinde Pouline Lange købte parcellen af 
savskærer M. Michaelsen (49s).
Pouline Lange var enke efter sognepræst Karl Vilhelm Lange, som var præst i Hals fra 1864 og 
til sin død i 1888. De var blevet gift i 1879.1 deres ægteskab var der ingen børn. Pastor Lange 
havde flere børn fra sit første ægteskab med Bodil Marie Viuf-Gratz, som døde i barselsseng 
efter at have født deres yngste barn Maja i 1876.
Ifølge folketællingen fra 1911 boede enkepastorinden i huset sammen med sin steddatter Maja 
Andersen, født Lange, og dennes datter Signe Margrethe. Maja Lange var blevet gift i 1896, 
men var nu skilt.
1 1921 købte Maja Andersen huset. Hun døde i 1946, og hendes datter solgte samme år huset 
til Martinus Nielsen.
Martinus Nielsen og hans kone Stine havde netop solgt deres gård “Karensminde” i Aalebæk. 
Stine døde i 1954 og Martinus i 1960. Deres plejedatter Froda Sørensen arvede huset og solgte 
det til siil datter og svigersøn, Birthe og Egon Hjelm, som da allerede havde boet i huset hos 
Martinus Nielsen i nogle år.
1 1964 solgte de huset til Elena Aubeck. Hun kaldte huset “Otium” og fik navnet sat på huset, 
men da hun i 1967 solgte det til Grethe og Erik Strand Jensen og flyttede til Nordmandshage, 
brugte hun det samme navn til sit nye hus, så det er sikkert hende, der har fået det jernet fra 
huset i Tværgade.
Huset blev solgt til Carsten Nørgaard i 1973 og i 1976 til Lissy Flyvbjerg Lund Petersen. Hun 
havde frisørsalon her, indtil hun solgte det til Per Jørgensen og Jette Laugaard Pedersen i 1983. 
1 1987 blev det købt af Flemming Kirk og Henriette Hadberg. 1 1992 af Ronnie Henriksen og 
endelig i 1993 af Michael Riisager Nielsen, som stadig bor der.
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46) Matr. nr. 124f - Midtergade 15.

Huset blev bygget i år 1900. Det blev købt i 1901 af Chresten Peter Christiansen, som havde 
træ- og ekviperingshandel der. Han boede i huset med sin kone og datter. Desuden havde de 
skiftende plejebørn.
C. P. Christiansen havde forretningen til sin død i 1931. Det fortælles, at efter hans død var der 
udsalg i forretningen. Der var enormt mange varer - også på loftet. Blandt andet var der en 
stabel herrehatte (bowlere). De var meget billige, da en rotte havde gnavet sig igennem hele 
stablen.
1 1932 solgte enken Christine Christiansen, født Bjømlund, til manufakturhandler N. P.
Nielsen, som allerede det næste år solgte til detaillist Lars Chr. Larsen.
Lars Chr. og Johanne Larsen havde forretningen i mange år. De handlede med flere forskellige 
ting: Kolonial, isenkram, legetøj med mere. Hos Larsens kom mange børn. Der kunne man få 
en “lykkepose” for 25 øre. Desuden var der et stort udvalg i glansbilleder og påklædningsduk
ker, og også hønseringene blev købt hos Larsen. Efter Larsens død drev Johanne Larsen 
forretningen videre et par år.
Hun solgte i 1976 til Ulla Larsen og Hanne Aabenhus Nielsen, som moderniserede huset og 
drev “Uldjyden” med garn og gaveartikler.
1 1983 købte Lissy Flyvbjerg huset. Hun indrettede det med en moderne frisørsalon kaldet 
“Salon Flyvbjerg”. I oktober 1997 blev salonen udlejet til Dorte Elvekjær, som nu kalder den 
“Klippehjømet” .
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47) Matr. nr. 124g (før 124a) - Sønderskowej 2.

Der har været smedeværksted i huset allerede i 1855, hvor det beboedes af smed Lars Chr. 
Sørensen, hans kone, deres tre børn og desuden en smedesvend og en smededreng. Smede
værkstedet var i det lille udhus.
Senere i 1855 solgte Lars Chr. Sørensen til kobbersmed Johan Peter Gylling, som kom fra 
Sverige. Hans kone, Mette Sindels, var fra Aalborg. De havde deres datter og svigersøn med 
to børn boende, foruden en smed fra Tyskland og en smedelærling.
Gylling døde i 1876 (hans kone var død i 1871), og svigersønnen Karl Seidelin, som var 
urmager, lejede først huset ud til smed Christen Sørensen fra Sæby, som så købte det i 1884. 
Efter Christen Sørensens død solgte hans enke, Katrine Jacobine Sørensen, i 1899 til smed 
Anton Chr. Christiansen.
1 1900 blev grunden, hvor “Klippehjømet” ligger i dag, stykket fra. Der blev handlet frem og 
tilbage nogle gange, og i 1906 købte smed Godik Chr. Andersen huset med smedien ved 
auktionsskøde.
Godik Andersen havde før haft smedeværksted, hvor mejeriet var. Han drev smedien til sin død 
i 1933, hvor der blev offentligt dødsboskifte.
1 1936 købte gartner Hans Steger huset. Han havde tidligere haft gartneriudsalg på Aagaards- 
vej, men lavede nu forretning her, først i smedien og senere i hjørnet af huset. Foran indgangs
døren til forretningen blev der lagt en møllesten, som tidligere havde ligget i gården. Den ligger 
stadig på hjørnet, der hvor døren var.
1 1974 købte Else Kjær Nielsen huset. Det blev nu sat i stand og indrettet med to lejligheder til 
udlejning. Else Nielsen fortæller, at da de renoverede køkkenet, fandt de en pakke under gulvet 
med seks sølv-hummergafler med smed Andersens navn på.
1 1987 solgte Else Nielsen til Jens Korsgård og Susan Balser, og i 1990 blev det solgt til 
TOLAUS APS.
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48) Matr. nr. 141 - Sønderskowej 3 - “Salon Mini”.

Ifølge Matriklen 1844 havde huset to ejere, nemlig: A)Peder Rasmussen, B)Peder Espensen, 
indtil Rasmus Pedersen købte hele ejendommen i 1913.

A) Ifølge folketællingerne fra 1834 og 1845 boede Peder Rasmussen der.
1853, 20/12 Jens Jensen skøde af Jens Chr. Pedersen.
1868,16/8 Jens Chr. Henriksen skøde af Jens Jensens enke, Kristine Jensen.
1875, 5/4 Simon Nielsen ved skøde.
1886, 22/3 Maren Kristine Jensdatter skøde af Simon Nielsen.
1897, 8/5 Lars Peter Nielsen skøde af Maren Kristine Jensdatter.
1913, 25/4 Rasmus Pedersen skøde af Lars Peter Nielsen på dennes andel.

B) Ifølge folketællingen fra 1834 boede Peder Esbensen der.
Ifølge folketællingerne fra 1845 og 1855 boede hans enke, Ane Kristine Jensdatter der.
1855, 8/10 Ellen Margrethe Madsdatter skøde af Jens Peter Pedersen.
1893, 24/1 Thomine Marie Andersen skøde af Ellen M. Madsdatter.
1896, 19/5 Christian Peter Jørgensen skøde af Thomine Andersen.
1905, 16/10 Rasmus Pedersen skøde af Christian P. Jørgensen.

Fra 1913 var Rasmus Pedersen således eneejer af ejendommen.
1927, 24/9 Peter Kjær Pedersen skøde af sin far, Rasmus Pedersen.
1979, 14/12 Else Kjær Nielsen (Peters broderdatter) og Edith Quistgård (Peters søsterdatter) 
ved skifteretsattest.
1979, 14/12 Per Orla Munk ved skøde. (Else Kjær Nielsens svigersøn).
Peter Kjær, som var fisker ligesom sin far, var ugift og boede hjemme hos forældrene. Da 
moderen døde, boede faderen stadig hos sønnen, og det gjorde han indtil sin død.
Peter var en stor og kraftig mand med et dejligt humør. Han havde mange venner, som tit kom 
og besøgte ham og hyggede sig med en øl og gamle historier i hans gulkalkede hus, som aldrig 
blev kaldt andet end “Det gule Palæ”.
Da Per Munk købte huset, væltede han det gamle hus og byggede i 1980 det nye hus, hvor 
Pers kone Inge indrettede damefrisørsalonen “Salon Mini”.
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49) Matr. nr. 139e - Sønderskowej 9.

Huset er opført i 1905 af Niels Peter Nielsen Bjømstrup og hustru Brita Stine Bjømstrup.
1917, 15/6 Jordemoder Kirstine Michelsen skøde af Brita Stine Bjømstrup.
1952, 2/9 Esther Agger og Agnethe Michelsen (døtre af Kirstine Michelsen.
1952, 2/9 Dansk Arbejdsmandsforbund, Hals afdeling ved skøde.
1971, 25/9 Gunnar Jensen ved skøde.
1976, 18/3 Tove og Tage Frederiksen ved skøde.
1979, 12/9 Bodil og Preben Holsgaard Thomsen, som stadig bor der.

Grunden blev udstykket fra matr. nr. 139aa, som Niels Peter Nielsen Bjømstrup var eneejer af, 
og hvor beboelseshuset lå. Niels P. Nielsen Bjømstrup og hustru Brita S. Bjømstrup blev 
senere skilt og hun flyttede over på matr. nr. 139aa og solgte huset den 15/6-1917 til jordemo
der Kirstine Michelsen.
Fru Michelsen havde været gift med realskolebestyrer Michelsen, som var bestyrer på Hals 
Realskole fra 1896-1905, hvorefter de flyttede til Færøerne, hvor han døde i 1911. Kirstine 
Michelsen vendte tilbage til Hals og påbegyndte sin jordemoderuddannelse.
Hun havde den 1/1-1940 25 års jubilæum som jordemoder. Fru Michelsen døde den 15/3 1952.
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50) M atr. nr. 145a - Kongensgade 5.

Ses i matriklen 1844 at tilhøre Christen Nielsen Konge, som kom til Hals fra Albæk, hvor han 
var født. Han nævnes i folketællingen 1845 som slagter og husejer. Chr. Nielsen var gift tre 
gange og boede i huset til sin død. Det er efter al sandsynlighed ham, som Kongensgade har 
faet navn efter.
Christen Nielsen Konges enke solgte i 1868 huset til en Jørgen Pedersen, som nu også boede 
der. 1 1897 fik Jørgen Pedersens enke Johanne adkomst ved skifte, og hun solgte 10/10-1897 
til gartner H. P. Larsen, som kom fra Fyn. Efter hans død solgte enken 28/11-1913 til J.P. 
Jensen.
Derefter solgte J. P. Jensen ved skøde af 25/2-1916 til Mette Marie Nielsen (enke efter Ole 
Chr. Nielsen, død 1906). Mette Marie Nielsen døde i 1935, og hendes arvinger ses at være: 
Niels Chr. Nielsen, Skovsgård, fisker Ludvig Nielsen, Kongensgade, og Matilde Nielsen, gift 
med Senius Chr. Hansen.
Det blev sidstnævnte par, der siden 1915 havde boet i husets ene lejlighed, som overtog det. 
Efter Matildes død i 1962 overtog Chr. Hemsen, tinglyst 17/1-1963. Ester Jensen købte huset 
18/10-1966, og ved hendes død i 1996 blev huset solgt til Holger Toft Christennsen ved skøde 
af 7/5-1996.

Et lille udklip i en scrapbog fortæller:
Christen Hansen (Ruder-Konge) flyttede til Kongensgade 1. november 1915 sammen med sin 
kone Matilde. Men senere boede han med Ester i den ene ende af det lave, stråtækte hus, 
mens hans tidligere kone Matilde boede i den anden ende af huset, og når der vaskedes 
storvask hos den ene, spiste man suppe sammen hos den anden, og haven passedes i fælles
skab.
Ruder Konge døde i 1969.
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51) Matr. nr. 146d - Torvegade 11.

1909-5/2 Hans Larsen af J. P. Jensen.
1928-28/11 Laurits Larsen (søn af Hans Larsen) ved skøde.
1956-7/11 Johannes Svaneborg ved skøde.
1969-20/3 Børge Hansen ved skøde.

Ifølge Matriklen 1904 og 1908 er 146d ejet af gårdmand E. Frølich. Ifølge oplysninger fra Poul 
Pedersen, Lille Fjordgade, lå der en gård, som blev udflyttet (det nuværende Landbolyst). 
Slagter Hans Larsen, som tidligere havde forretning i Lille Fjordgade, byggede 1910 det 
nuværende hus med slagterforretning.
Der fortsattes med slagterforretning indtil 29/9-1990, da slagter Børge Hansen ophørte med 
forretningen.
En kort overgang var der ejendomsmæglerkontor i forretningen.
I dag er der indrettet solcenter i forretningenn, og fra slagterafdelingen i baglokalerne driver 
slagter Børge Hansen i dag Østvendsyssel Slagterservice.
Huset ejes og beboes stadig af Bodil og Børge Hansen.
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52) Matr. nr. 157,156b - Midtergade 5.

I Matriklen 1844 var Albert Mortensens enke ejer. Det var vel den Johanne Mortensen, født 
Andersdatter, der ses i folketællingen 1840 som enke og husejer. Hvornår, hun solgte huset, 
vides ikke, men i 1859, tinglyst 7/11, solgte Jens Davidsen til Lars Mathias Madsen, som var 
ekstra-lods. Allerede i 1860 nævntes hans kone Mette Catrine, født Christensen, som enke og 
stadig husejer. Hun sad i uskiftet bo til 1905, hvor Niels Kaas købte, tinglyst 13/10.
Niels Kaas var født 1829 på Måholtsminde, som han overtog efter sin far. Han drev ejendom
men, indtil han flyttede ind til byen i 1905. Niels Kaas døde 1911, og hans kone Nielsine 
Kirstine døde 1914, hvorefter dødsboet solgte til J. P. Jensen. Der boede hele tiden to familier i 
huset.
1 1923, tinglyst 2/11, købte købmand S. A. Frost af J. P. Jensen, og samtidig købte han matr. 
156b af Niels Chr. Pedersen (Kyllesbech). Købmand Frost havde i 1911 købt købmand Krags 
forretning, den gamle købmandsgård, Fjordgade 8-10 (tidligere købmand Klitgaard), hvor der 
var forretning i den nordre halvdel.
1 1923 byggede S. A. Frost sin nye købmandsforretning på matr. nr. 157 og flyttede sin 
forretning hertil. Han opførte lagerbygning af materiale fra det store pakhus (i Fjordgade), som 
blev nedbrudt. Mens byggeriet af selve forretningen stod på, var der én af hans nye naboer, 
slagter Larsen, der hver dag gik ud og flyttede hjømepælene, idet han syntes, de stod for langt 
ude på vejen - og dette fortsatte, indtil sognefogeden kom og forbød ham at gøre det!
S. A. Frost, som var født i Klitmøller, døde 1949, men han havde i 1943 solgt sin forretning til 
købmand Møller fra Aalborg. Derefter skiftede huset ejer mange gange.
1944- 8/9 købte Ove Østergaard Frandsen.
1945- 5/11 - Jacob Pallesen, Sebber.
1949-12/10 - Jens Ricard Abildgaard, Brovst, og Kr. Faurholt Larsen, Aalborg, og 

videresolgte samme dag.
1949-12/10 - E. Flensted Nielsen, Tvis.
1949- 25/11 - Niels Tuesen, Herning, og vognmand Peder Vendelbo.
1950- 2/2 - Niels Tuesen Peder Vendelbos halvpart,
1953-31/8 - Bagermester Harry Brynildsen, Aalborg.
1953-24/11 -. Korfitz Jensen, Hasseris.
1957-9/12 - Henny og Erling Nygaard ’ Hals.
1966-6/11 - Levin Nielsen, Hallund.
1974-13/9 - Aase og Anders Gade ved fogedudlægsskøde.
1992-13/11 - Venus Investering APS.
Der har været købmandsforretning i huset frem til 1974, da Aase Gade startede en gave- og 
kunstforretning. Senere har der været cafe, skomagerfôrretning, spisested og nu antikvitetsfor
retning.

Øverste billede på næste side viser det gamle hus, som Niels Kaas boede i.
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53) Matr. nr. 51 o - Midtergade 8.

Midtergade 8 blev bygget i 1912 af købmand Søren Olsen. Han havde købt grunden i 1870. 
Havde da haft forretning på Torvet 2 siden 1856.1 1912 blev forretningen overtaget af 
Frederik Lautrup, der var gift med Søren Olsens datter Sine Marie. Søren Olsen var således 
oldefar til Poul Lautrup, der var sidste ejer af forretningen på Torvet.
Søren Olsen fik ikke mange år i sit nye hus. Han døde i 1916, hvorefter hans enke Christine 
Olsen solgte det i 1917.
Den nye ejer var lodsvagt Jørgen Peder Sørensen, der lige havde solgt sit hus på Skolestien til 
sønnen Søren. Jørgen Peter Sørensen og hans kone Kirstine Marie havde ni børn, hvoraf de fire 
bosatte sig i Hals. De er således stamfædre til mange gæve halsboere. Parret boede i Midterga
de i 24 år, til de med få ugers mellemrum døde i 1941. Arvingerne solgte i 1942 til patikulier 
Jens Simonsen.
Jens Simonsen og hans kone Martine kom fra gården “Gammelmark”, som sønnen Harry 
Simonsen havde overtaget. Jens Simonsen boede i Midtergade i 20 år. Han solgte i 1962 til 
Ingrid og Ejnar Dahl Jensen.
Ejnar Jensen, som nu er enkemand, bor stadig i huset.
På nedenstående billede ses Christine og Søren Olsen.
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