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1876
Det er ikke muligt at se, hvor
gammelt huset er. I tingbogen
står der, at Johan Magnus Johan-
sen får adkomst ved vielsesattest
i 1876, og at en foregående ejer
manglede tinglyst adkomst. 

Johan var svensker. Han blev
gift i 1865 med Birgitte Peders-
datter fra Skovshoved, der lå ved
det nuværende Skovsgård.

Brudgommen var 34 år og 
bruden 52 år. Johan Magnus
drukner i en mergelgrav i Ulsted
i oktober 1876. 

På fotoet fra
slutningen af

1800-tallet eller 
begyndelsen af
1900-tallet ses

længst til højre
Midtergade14
med snedker

P. Jensens skilt.
Til venstre ses

nr.16, nr.18 (nu
P-plads), nr.20

(nu Brugsen)
samt nr.22 - Øl-
handlerens hus.

Til venstre 
Midtergade 9.
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Fortsættes næste side

1880
Ved folketællingen bor hans
enke i huset med plejedatteren,
Petrine Nielsen. 

1885
Enken sælger i 1885 huset til
Laurits Peter Christensen.

1887
Jacob Nørlem køber huset. 
Hans forældre, Antoinette Marie
og Christian Andersen Nørlem,
bor der i 1890 med et barnebarn.

1892
Huset købes af Peter Jensen. Det
må vel være ham, der har haft
det snedkerværksted, man kan
se på flere gamle billeder med
skiltet “P. Jensen, Snedker”.

1901
Huset er udlejet til skomager og
træskohandler Niels Thomsen
Larsen, som netop er blevet gift
med Sørine, født Sørensen. 

I huset bor også et andet nygift
par. Postkusk Søren Oldenborg og 
Johanne, født Jespersen. 

Samme år bliver huset solgt til
fru Ethel Østergaard. 

Midtergade 
fotograferet mod

nord et par år
efter det øverste

foto.
Midtergade 14

er andet hus 
fra højre.



1906
Ved folketællingen af 1906 bor
træskohandler Niels Thomsen
Larsen på 27 år stadig i huset, 
nu med kone og fire børn, mens
familien Oldenborg flytter til
Gandrup, hvor Søren er landpost.

1911
Huset er udlejet til enken Sofie
Jensen, født Valbom og hendes
datter Valborg. Desuden bor  
fisker Chr. Hansen der.

1913
Huset bliver solgt til Kristine
Rise. Hun indretter huset med
mode- og broderiforretning, som
hun driver i ca. 20 år. 

Efter frk. Rises død, arver 
søsteren, Camilla Hansen født
Rise, huset. Forretningen bliver
solgt til frk. Kirstine Eriksen, der
også når at have den i ca. 20 år.

1952
Kirstine Eriksen sælger forretnin-
gen til frk. Skaksen, som bor til
leje i huset.

1961
Else og Jørgen Krogh køber huset
af Camilla Hansen. Else Krogh
overtager dog først forretningen
i 1963, og driver den til 1993.
Jørgen Krogh laver en tilbygning
til huset, hvor han driver skoma-
gerværksted i en årrække. 

2013
Enken, Else Krogh, bor i huset til
hun dør i 2018. 

I forretningen er der udstilling
fra et tømrer- og arkitektfirma.
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I 1913 køber 
Frk. Kristine Rise
Midtergade 14 og
åbner trikotage/
modeforretning.

Frk. Rise, 
til venstre, og 
lærerinde Frk.
Nielsen foran 
den nyåbnede

forretning.

Frk. Rise driver trikotageforretningen i ca. 20 år og bliver fulgt af 
Frk. Kristine Eriksen, der også havde den i 20 år. Derpå overtog 

Frk. Skaksen og til sidst Else Krogh, der lukkede forretningen i 1993.

Jørgen og Else Krogh køber Midtergade i 1961. Han bygger til huset 
og har skomagerværksted her i en årrække. Fotoet er fra 1998. 


