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Teksten er baseret på serien ”Huse i Hals”, 10 hæfter skrevet af 
Gerda Bergmann, Oda Dal, Birthe Hjelm og Yrsa Jensen, 1999-2003. 
Teksten er revideret og udbygget i 2014 af Niels Jørgen Pedersen. 
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C.P. Christiansen
med frue, 

tjenestepige og
en dreng foran
Midtergade 15 
på hjørnet af
Midtergade og
Sønderskovvej.
Foto er taget

omkring 1905-09. 

Midtergade 
fotograferet

vinteren 1900-01
med det 

nyopførte hus
Midtergade 15 

til højre. 
Til venstre ses
landhandlen, 

der i 1911 bliver
byens brugs.
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•

Fortsættes næste side

1900
Huset blev bygget i år 1900. Det
blev købt i 1901 af Chresten
Peter Christiansen, som havde
træ- og ekviperingshandel der.
Han bor i huset med sin kone og
datter. Desuden har de skiftende
plejebørn. 
Ved folketællingen i 1906 er C.

P. Christiansen 43 år, han bor da i
huset med kone to børn og en
tjenestepige 
Chresten har forretningen til

sin død i 1931. Poul Rise fortæl-
ler i sine erindringer, at tiderne
var ugunstige for Chresten på
hans gamle dage. Han lavede un-
derslæb som kasserer i Julens
Glæde. Da det blev opdaget, tog
han sit eget liv - man fandt ham
død i Hals Sønderskov.
Det fortælles, at der var ud-

salg i forretningen efter hans
død. Der var enormt mange va -
rer - også på loftet. Blandt andet
var det en stabel herrehatte
(bowlere). De var meget billige,
da en rotte havde gnavet sig
igennem hele stabelen.

C.P. Christiansen
Træhandel og
Ekviperings- 

forretning har 
nu fået store 
butiksvinduer 
og elektricitet

indlagt.
Billedet er taget

i årene kort 
efter 1914.



1932
Enken Christine Christiansen,
født Bjørnlund, sælger til manu-
fakturhandler N. P. Nielsen, som
allerede året efter sælger til de-
taillist Lars Chr. Larsen, der
havde været brugsuddeler i Hals
Brugsforening. 
Lars. og Johanne Larsen havde

forretningen i mange år. De
hand lede med flere forskellige
ting: Kolonial, isenkram, legetøj
med mere. 
Hos Larsens kom mange børn,

der kunne man få en “lykke-
pose” for 25 øre. Desuden var
der et stort udvalg i glansbille-
der og påklædningsdukker, også
hønseringene blev købt hos Lar-
sen. Efter Larsens død driver Jo-
hanne Larsen forretningen videre
et par år.

1976
Johanne sælger i 1976 til Ulla
Larsen og Hanne Aabenhus Niel-
sen, som moderniserer huset og
driver “Uldjyden” med garn og
gaveartikler. Herefter har Marna
Petersen frisørsalon i ejendom-
men.
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1983
Lissy Flyvbjerg køber huset. Hun
indretter det med moderne fri-
sørsalon kaldet “Salon Flyv-
bjerg”. 
I 1997 lejer hun for retningen

ud til Dorte Elvekjær, som kalder
salonen “Klippehjørnet”. 

1998
Ejendommen bliver handlet flere
gange. I 2005 får City Invest ApS
skøde på huset. Lokalerne har -
ud over frisørsalon - huset for-
skellige butikker: LIMA Sport,
døgnbutik med slik, ”Dansk Læ-
dervareforsynings hobbyforret-
ning” med gaver og smykker,
Brillehuset fra Dronninglund, 
Bedemandsforretning, etc.

2015
Lokalerne er sat til udlejning og
står tomme.... 

2017
Ny forretning med franske anti-
kviteter og brugskunst åbner.

Klippehjørnet 1997.
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