
Huse i Hals
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. 
Fotos: Hals Arkiv.

Midtergade 17B-19 Matr. nr. 117b

1844
Her lå udhusene til en gård, som
er borte for mange år siden.

Læs mere om 17B på siden om
Midtergade 17.

1945-07-11
Petrine Esphavn køber af Alma
Johansen. Fra 1945 til 1948 var
grunden ubebygget.

1948-02-23
Thomas Odgaard Pedersen køber
grunden. Han havde et skur der,
hvorfra han drev lidt smede- og
sanitetsarbejde.

1960-08-04
Kaj Andersen køber grunden og
bygger et hus med el-forretning i
stueetagen og beboelse oven på.
Bag huset var der en bygning til
garage og oplagsrum. Her bliver
der på et tidspunkt lavet mønt-
vaskeri, men det blev nedlagt,
og der bliver bygget nyt stort hus
til garage og oplagsrum.

1962-05-10
Kaj Andersen køber matr.nr. 117e
af Ane Madsine Christensen.

Midtergade 19
med Kaj L. 
Andersens 

el-forretning.
Fotoet er taget

i 1960’erne.
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•

1993-05-18
Kaj Andersens søn, Lars von 
Undall Andersen, overtager ved
betinget skøde - og endeligt
skøde 1994-03-03.

2004-06-07
A/S Lund Dal Invest køber og ud-
bygger ejendommen med tre for-
retningslokaler, 17B, 19B og 19A: 

El-forretningen, Lund-El har i
begyndelsen både forretnings- og
lagerlokaler, men lukker detail-
butikken, så forretningslokalerne
står tom i nogle år. 

Gl. Melgaard Landhandel ryk-
ker ind i en kort periode.

Lokalerne står i tomme indtil
Hals Pejse flytter ind i 2013. 

2012
Kung Hansen og Bjarne Høj star-
ter kunstnergruppe ”Atelier the
Artist” i Midtergade 17B i påsken
2012. 

Blomsterforretning, senest
”Klokkeblomst”, i 19B flytter se-
nere til Østerled. 

19A er tomt i 2014 indtil PC-
TEKNIK rykker ind i september.

2015
Efter en brand i lokalerne flytter
Hals Pejse til lokaler på Havnen,
samtidig lukker PC-TEKNIK. 

2017
”Atelier the Artist”flytter i efter-
året 2017 til 19A, da Revisions-
huset Hals overtager 17B og 19B.

A/S Lund Dal Invest udbygger 
Kaj Andersens ejendom med 

tre forretningslokaler i 2004.
Foto fra  2013.


