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Midtergade 18 Matr. nr. 163d

Nu Brugsens parkeringsplads

1906-12-21
Bødker Thomas Thomsen købte
en parcel fra matr. nr. 063a 
(nu Brugsen) af købmand N. P.
Nielsen, og han bygger hus her.

1914-02-14
Enkefru Laura Petersen køber
huset. Hun er født i Aalborg og
er enke efter Knud Chr. Pedersen,
som var en søn fra Lille Vester–
heden. De havde haft gæstgiveri
på Kattegat i Havnegade. 

Det gamle 
stråtækte hus,

mellem 
lodsoldermand 

Østergaards hus
til højre

og købmand 
N. P. Nielsens

butik til venstre, 
ligger på grunden
Thomas Thomsen

køber i 1906.
Billedet er fra
slutningen af

1800-tallet eller
begyndelsen af

1900-tallet.
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•

Da Knud Chr. Pedersen dør i 1897
driver Laura det videre alene.

1917-01-12
Fisker Theodor Carl Christensen
køber af Laura Petersen.

1923-08-17
J. P. Jensen køber af 
Theodor Carl Christensen.

1931-02-26
Overtager August Melgaard ved
auktionsskøde.

1934-04-14
Barber Peder Andersen køber
huset. Muligvis er det ham, der
får lavet tilbygningen, hvor han
indretter barbersalon og dame-
frisørsalon, som hans kone
”Ditte” driver. 

Nanna Pallisgaards far havde
abonnement på barbering hos
Peter Andersen – 4 kroner pr.
måned.

Bødker Thomas
Thomsen river
det gamle hus
ned og bygger

nyt efter 1910.
Det er muligvis

barber Peder 
Andersen, som

får opført 
tilbygningen til
højre, hvor han

har barbersalon. 

Fortsættes næste side



1947-12-17
Da barber Andersen køber huset
ved siden af (Midtergade 16),
sælger han nr. 18 til Frede 
Randau Mikkelsen. 

Dennes svigerinde, Inge 
Brümmer, født Larsen, viderefø-
rer frisørsalonen. 

1949-09-30
Vognmand Niels Johan Nielsen,
Aalborg, køber huset. Han bor
der aldrig selv, men lejer det ud. 

Fra 1949 til1955 var det lejet
ud til Karen og Thomas Dams-
gaard Thomsen. Fru Damsgaard
er damefrisør, og fortsætter med
salonen. 

Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk

I 1955 bygger de hus i Øster-
gade, og ejendommen bliver ud-
lejet til Inger og Jacob Skovbo. 

Skovbo er bogtrykker, og han
omdanner frisørsalonen til ”Hals
Bogtrykkeri”, som de driver til
1961, hvorefter også han bygger
hus i Østergade. 

Herefter er der en kort tid 
pølsebod, hvor trykkeriet havde
været.

1960-03-09
Ella Jensen overtager huset efter
sin fars, Niels Johan Nielsen,
død. Hun sælger få måneder ef-
ter til Niels Hansen, der også kun
har huset i få måneder, inden
han sælger til kroejer Holger An-
dersen fra Hårlev.
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Bogtrykker Jacob
Skovbo flytter

ind i 1955
og omdanner 

frisørsalonen til
Hals Bogtrykkeri. 

1964-10-30
Ejendomsmægler Anker Kjær
Jensen køber huset og sælger
det videre til Astrid H. Larsen
året efter.

1966-09-22
Hals Kommune køber, hvorefter
Hals Brugsforening overtager i
1969. 

Huset bliver revet ned, og
Brugsens parkeringsplads bliver
anlagt.


