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1844
Ifølge matriklen er ejeren i 1844 
Christian Larsens enke Johan ne
Niels datter. 
Hun bor der til sin død i 1867.

1867-08-02
Efter Johannes død overtager
datteren Maren Christensdatter
ved testamente. Hun sælger
samme dag til Peter Mandrup
Tuxen Bech, ansat i Hals Lod seri
1856-1895. Han var født i Hals
1829 og døde 1912. 

1912
Efter ham ejer hans datter, Marie
Elisabeth, huset. Hun var gift
med Magnus Iversen.

1919-07-04
Sælger Marie Elisabeth til land -
inspektør N. O. Toft.

1921-06-10
Sælges huset til Hals Elektrici-
tetsværk og bliver tjenestebolig
for elektricitetsbestyrer Madsen. 
Nanna Pallisgaard husker at fru

Madsen havde klaver. Hun var
med som sagkyndig, da Nanna
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er bygget 1827.
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Mandrup Tuxen
Bech samlet

foran hjemmet.
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købte klaver for penge, hun hav -
de tjent ved at gå med aviser. 
Natten til den 20. januar 1938

var der brand i Madsens bolig.
Forsikringsselskabet erstatter
med 176 kroner og 50 øre.

1951-06-10
Elværket bygger ny tjenestebolig
til bestyreren og Emil Gade
køber huset med forpligtelse til
at læg ge hårdt tag på i stedet
for stråtag. 
Der var en lille butik med bl.a.

kaffe og slik. Carl Vilhelm Han-
sen, født 1917, husker, at han
sammen med en bror købte slik
derinde. 
Gade drev sin snedkerforret-

ning fra et værksted i gården og
byggede senere til huset, så der
blev plads til en lille forretning
med møbler. 
Emil Gade lukker forretningen

i 60-erne, derefter bliver der ar-
bejdsformidling i lokalerne.
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Gades Møbelbutik i tilbygningen til Midtergade 1B. Foto fra 50’erne.

1992-12-07
Alvilda Gade, der var byens
kendte kogekone, overtager ved
skifte. Samme dato køber Peter
Holmgaard Christensen huset. 
Han indretter lokalerne til

garnforretningen Den Røde Tråd,
som hans mor, Grethe Christen-
sen, driver i nogle år, indtil
Hanne Zinck overtog butikken.

2014-10-01
Hanne Zinck overdrager butikken
til Hanne Møller. Den Røde Tråd
skifter nu navn til Garnboxen.
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