
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 2 Matr. nr. 51a

1844
Grunden hørte tidligere til matr.
nr. 51aa, hvor der var købmands-
forretning og landbrug. Ifølge
matriklen 1844 er ejeren Svend
Klemmen Svendsen (1790-1870).

1894
Ejes ejendommen af købmand
Søren Olesen.

1905-04-14
Christen Fode køber ejendom-
men. Christen Fode var født i
1849 i Slesvig, han blev købmand
og direktør for livsforsikringssel-
skabet ”Fremtiden”. Han boede i
Bredgade 6 i Aalborg og flyttede
aldrig til Hals.

1906
Ved folketællingen bor der 4 
familier i huset: 
1) Købmand Søren Olsen, 75 år,
med kone og tjenestepige.

Den nuværende 
ejendom på 

Midtergade 2
bliver opført 

i 1934.
Til højre ses 

lagerbygningen
til købmand 

Lautrups butik 
på Torvet 2.

Fotoet fra fra 
1970-80.
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2) Købmand Christian Winther
Kleis, 23 år, med en kommis.
Kleis emigrerede til Amerika i
1907.
3) Toldassistent Hans Peter
Jakobsen, 44 år, med kone og
to børn.

4) Fisker Lars Nielsen (Jørgen-
sen), 33 år, med kone og et barn.

1912
Købmand Søren Olsen og hans
hustru Christine flytter fra Mid-
tergade 2 til deres nybyggede
hus på Midtergade 8.

1921-02-11
Enken Ane Mathilde Fode, født
Larsen i Horsens 1853, overtager
ved skifte. Kort tid efter sælger
hun til Niels C. Brinck.

1921-12-11
Da Niels C. Brinck køber grun-
den, opfører han en ejendom,

hvor han havde beboelse, røgeri,
fiskeeksport og pakhus. Hvornår
Brinck ophørte, er uvist, men
huset stod i hvert fald tomt
nogle år og forfaldt mere og
mere. 

1931
I 1931 blev huset så overtaget af
skomager Bang, garver Thomas
Winther og havnefoged J. P. Jen-
sen. Dermed er det slut med den
gamle, grimme røgeribygning.
Den bliver revet ned, og en ny
ejendom bygges på stedet af de
gamle sten og materialer. 

1934
I 1934 var der rejsegilde på det
nye hus, hvor Nordjysk Banks
Hals afdeling flyttede ind i den
sydlige ende.I den nordlige del
af huset havde Ludvig Nielsen
gartnerforretning. 



Ganske kort tid var der en så-
kaldt “49-øres forretning” se-
nere ”99-øres forretning” drevet
af Skat Bang, der også havde
Cykel- og radioforretning her.

Poul Rise Hansen født 1914,
søn af lods David Antonius Han-
sen og Kamilla Rise, fortæller i
sine erindringer: ”Brinchs røgeri
var opført som maltgøreri. 

I mange år stod der ”Maler-
værksted” på en dør, men hvem
maleren var vides ikke. Bag en
anden dør mod nord var der
smedeværksted, vist nok Asmild
Petersens far. Fiskerne havde
lofterne til garnoplag og repara-
tion af garn. 

Ved den nordre ende af byg-
ningen var der i mange år en is-
kule. Fiskerne hentede is fra
Skansegraven om vinteren og
dækkede den med tang. Når ku-
len hen på sommeren var tom,
legede vi drenge i den bløde
tang. 

Elværket var nærmeste nabo
mod nord. I trediverne blev rø-
geriet totalt ændret, der blev
lavet lejlighed ovenpå og i stuen
havde Skat Bang cykel- og radio-
forretning i den nordre ende og
Nordjysk Bank havde ekspedition
i sydenden. I mange år var der
en smøge fra Østergade til Mid-
tergade syd om røgeriet. Smøgen
blev lukket af lods A. Bang, der
boede mod Østergade, han købte
jorden til sin have”.
Før 1934 er den gamle røgeribyg-
ning desuden oplagsplads for
strandskaller, som blev solgt til
købmænd og foderstofforretnin-
ger som tilskudsfoder til høns.
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1940-02-29
I 1935 kommer G. Vagn Jensen til
byen og etablerer sig som herre-
ekviperingshandler i lejede loka-
ler i ejendommen, som han kø  -
ber i 1940. 

Forretningen fik navnet 
“Engelsk Beklædningsmagasin”. 

Han opsagde gartnerforretnin-
gen, og frasolgte noget af sin
grund matr. nr. 51o (Midtergade
8), hvor Ludvig Nielsen byggede
en lille gartnerforretning. 

I 1971 køber Nordjysk Bank hus
i Østergade, og banklokalerne
bliver lagt til forretningen.

1972-01-20
Frode Melgaard Nielsen får skøde
på halvpart af ejendommen.
Frode Melgaard Nielsen var ud-
lært hos G. Vagn Jensen.

1979-08-13
Frode Melgaard Nielsen bliver
eneejer. Forretningen skiftede
på et tidspunkt navn fra “Engelsk
Beklædningsmagasin” til “Tøj til
Far og Søn”.

1995-12-07
Jess Eliasen køber af Frode Mel-
gaard. Jess drev forretningen vi-
dere under navnet “Tøjeks per-
ten Jess”.

1999-04-01
Lund Dal Invest A/S køber ejen-
dommen. 

Fra 1999 og frem har butikslo-
kalerne huset en række forret-
ninger: Tøjbutikken ”Fashion”,
“Brunø“ herretøj i to omgange,
“Den gl. Købmandshandel“ fra
Gandrup, “Outlet Shop“ og “Gl.
Melgaard Landhandel”, m.fl.

2014-06-06
Efter lokalerne har stået tomme
nogen tid åbner ”Hos Pia” med
brugskunst, firmagaver m.v. 
Indehaver Pia Rasmussen.

2017
“Hos Pia” flytter først på året til
Torvet 5, hvor Apoteket tidligere
havde til huse.

Houkjær med modetøj flytter
ind - og senere på året videre til
Havnegade 2, hvor Turistkontoret
tidligere var placeret.
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Jess Eliasen
køber huset i

1995 og driver
forretningen 

“Tøjeks perten
Jess” frem til

1999.


