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1844
Ifølge Matriklen ejes huset af
Jens Nielsen - kaldet Fæbroen -
der er gift med Mariane Larsdat-
ter. Han dør i 1842, og Mariane
Larsdatter gifter sig i 1843 med
Christian Munk Pedersen.

1862-11-21
Niels Christiansen Faldt køber af
Chr. Munk Pedersen.

1886-05-14
Snedker Jens Peter Emmersen,
44 år og født i Ulsted, køber af
Niels Christiansen Faldt. 

Frederik 
Lautrup køber 

i 1895 huset 
på hjørnet af

Midtergade og
Sønderskovvej

og åbner 
kolonial-

forretning.
Indgang til 

hustruen Sines
hjemmebageri

længst til højre.

Fr. Lautrups
Kolonialhandel

kommer godt 
fra start og 

efter Frederik
Lautrups død i
1906 overtager
sønnen forret-

ningen og 
flytter den i

1916 til
Torvet 2, Hals.

Foto fra starten
af 1900-tallet af
Midtergade 13. 
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Fortsættes næste side

1887-06-17
Skræddermester Lars Peter Jen-
sen køber af Jens P. Emmersen.

1894-06-08
Lars Peter Jensen dør 1889. En -
ken Marie Kirstine overtager
huset. Marie Kirstine er året før
blevet gift med Lars Peters bror,
snedker Jens Christian Jensen.
Han overtager huset ved vielses-
attest samme dag.

1895-06-14
Carl Larsen får skøde på huset af
Jens Christian Jensen.

1895-12-07
Frederik Lautrup køber af Carl
Larsen. Han opretter købmands-
forretning på stedet. Frederik
Lautrup dør i 1906.

1907-03-15
Hustruen, Sine Johanne Marie
født Olsen, overtager efter
Frede rik Lautrups død. 

Sønnen, Oskar, fører forretnin-
gen videre indtil 1916, hvor han
flytter sin forretning til Torvet 2. 

Sine Lautrup fortsætter med
hjemmebageri i huset i Midter-
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gade. Ved folketællingen 1906 er
hun opført som 49 år og hjem-
mebagerske. Hun bor i huset
med datteren Kristine og en tje-
nestepige.

1922-05-05
Iver Christian Nielsen køber af
Sine Johanne Marie Lautrup. 

Iver Nielsen lavede smede- og
cykelforretning i huset. På et
tidspunkt – omkring 1932-1934 –
har barber Peder Andersen salon
i den tidligere købmandsbutik. 

Forretningen bliver senere ind-
rettet til beboelse. I mange år
bor Iver Nielsens søn urmager og
cykelhandler Niels Nielsen og
hans kone i lejligheden. 

Ældre Halsboere husker sikkert
urmager Niels Nielsen, som hav -
de en lille stue, hvor han sad og
reparerede ure. 

I den gamle smedje var indret-
tet cykelværksted. 

På er tidspunkt laves en forret-
ning i den sydlige del af huset,
hvor Iver Nielsens datter Hulda
havde delikatesseforretning.

1937-06-10
Poul Norvin fortæller at hans for-
ældre, Svend og Anna Norvin
køber huset af Hulda Nielsen og
starter slagterforretning i den
tidligere delikatesseforretning. 

Familien Norvin bor i huset, og
i den lille lejlighed på hjørnet af
Midtergade og Sønderskovvej bor
urmageren Niels Nielsen med sin
kone, Marianne. 

I begyndelsen kørte Svend Nor-
vin landtur med hestevogn og
hustruen, Anna, solgte mad ud af
huset til fiskerne på havnen – to
retter for 1,50 kr. 

Da sommerhusgæsterne begyn-
der at komme til byen omkring
1950, starter man på at tilbyde
anretninger og smørrebrød. 

I 1948 bygger Norvin frysehus
på hjørnet af Sønderskovvej. Det
var et godt initiativ, nu kunne
landmændene få de nyslagtede
grise opbevaret på en god måde. 

Slagterforretningen fortsætter
under skiftende ejere til 1986:

1958-05-05
Ove Sindberg Sørensen køber. 

1959-07-21
Herman Møller køber.

1966-05-25
Erik Schmidt køber.

1986-03-13
Irene og Arne Kjær Nielsen over-
tager huset og laver ”Mother Te-
resa” butik i forretningen.

1987-10-04
Ejendommen brænder, der blev
bygget nyt med 5 ejerlejligheder
og forretning med ”Mother Te-
resa”. Senere har Folkekirkens
Nødhjælp genbrugsbutik her.

2013
Folkekirkens Nødhjælp flytter til
Midtergade 16. Forretningen
huser en kort overgang ”Tulles
Butik”, men står herefter tom.

2014-05
Yvonne og Lars Jørgensen åbner
”Hals Blomster” i lokalerne.
Yvonne Jørgensen har tidligere
drevet ”Blomsterkælderen” i
Aalborg.

Erik Schmidt
køber i 1966

slagterforretningen
i Midtergade 13.

Foto fra midten af
1970’erne. 

Midtergade 13
fotograferet i

2013.


