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Midtergade 20 Matr. nr. 163a

1844
I matriklen benævnes ejeren
som Nikolaj Larsens enke. Niko-
laj Larsen, som var skipper, dør i
1836. 
Hans enke Abelone Nielsdatter

ses i folketællingen for 1840
sammen med sin ugifte datter
Ane Sophie Larsen. 
Abelone Nielsdatter dør i 1841,

så det har vel været datteren,
der var ejer i 1844. 

1845/46
Ane Sophie bor der stadig ved
folketællingen i 1845 - med en
skrædderfamilie som lejere. 
Det fremgår ikke af tingbogen,

at Ane Sophie Larsdatter har

N. P. Nielsen
åbner i 1899 

en blandet land-
handel i huset 
på hjørnet af 
Tværgade og
Midtergade 

(bygningen til
venstre for 

hestevognen).
Fotograferet 

vinteren 1900-01.
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•

Fortsættes næste side

solgt huset til bådfører Søren
Henriksen Koch, eller hvornår.

1870
Første gang huset ses handlet er
i 1870, hvor Søren Henriksen
Kochs enke Ane Marie Larsdatter
sælger det. Denne familie boede
i 1845 i Hou, men deres yngste
søn var født i Hals i 1846. 
Dette er grunden til teorien

om, at de måske har købt huset i
1845/46. 
Søren Henriksen Koch dør i

1852, og hans enke sælger altså
huset i 1870 til sin ældste søn
Henrik Larsen Sørensen. 
Han var lods og  gift med

Mette Sofie Nielsdatter Mørch.

1879
Henrik Larsen Sørensen sælger i
1879 huset til sin bror Johannes
Christian Sørensen, som var gift
med Emilie Jacobsen. 
Denne bror var lods fra 1874,

men benævnes i 1880 som skibs-
fører.

1881
Fiskehandler Jens Peter Pedersen
køber huset. 

1889
Jens Peter sælger i 1889 et
stykke af grunden (matr.nr. 163c)
fra til lods H. C. Østergaard, som
så bygger hus i Midtergade 16.

1895-04-26
Sælges huset til S. Olsen. Han
står i folketællingen for 1901
nævnt som ejer, mens huset da
er beboet af Niels Peter Nielsen
med familie. 
N. P. Nielsen var kommet til

Hals fra Øster Hassing i 1899.
Han drev købmandsforretning i

huset, som han i 1902 køber af
Søren Olsen.

1906
N. P. Nielsen sælger en parcel fra
til Thomas Thomsen (matr. nr.
163d, hvor Brugsen nu har parke-
ringsplads).

Billedet fra 1910
viser venstre 

Midtergade 24,
ølhandlen i nr 22
og N. P. Nielsens

Landhandel i 
nr 20, der i 1911

bliver købt af
brugsforeningen.



1911-02-18
En kreds af borgere i Hals bliver
enige om at oprette en Brugsfor-
ening. Man beslutter at købe
købmand N. P. Nielsens ejendom.
Den blev købt for 12.000 kroner. 
Som den første uddeler vælger

man Vigel Chr. Hansen fra Tobøl
Brugsforening, han er søn af
skipper Vigel Christian Hansen og
Maren Cathrine Simonsen. 
I referatet fra generalforsam-

lingen 21-03-1911 står, at ”Udde-
ler V. C. Hansen overtog vare -
kørslen til en pris af 6 øre pr. 100
pund – at hente og aflevere på
Hals Bro”. 
Tom emballage skulle han lige-

ledes levere på broen og på For-
eningens ejendom, men uden
vederlag. 
”Han har ret til at bruge For-

eningens fladvogn, men han må
ikke overlæsse den eller mis-
bruge den på nogen som helst
måde”. 
Vigel Christian Hansen køber

senere Hotel ”Kattegat” i Havne-
gade 5, hvor han driver skibspro-
viant- og købmandshandel.

1918
Den næste uddeler er J. Chr.
Jensen. Han kom fra Hvilsom
Brugsforening og var her fra 1918
til 1927.

1927
Lars Christian Larsen bliver ud-
deler. Han køber i 1933 køb-
mandsbutikken i Midtergade 15,
som han driver sammen med sin
kone i mange år.

1933
Søren Kyllesbech bliver uddeler,
og han virkede til sin død i 1965. 
I hans tid bliver forretningen

ombygget og moderniseret to
gange. 
I folketællingen 1925 ses Kyl-

lesbech som lærling hos køb-
mand Vigel Christian Hansen i
Havnegade 5.

1965
Fra 1965-1987 er uddeleren
Thorkild Nørgaard. Også i hans
tid bliver Brugsen ombygget og
udvidet to gange. Mens Nørgaard
var uddeler bliver Brugsen til 
SuperBrugsen.

1988
Uddeler Henrik Pedersen overta-
ger, og også i hans tid er forret-
ningen blevet udvidet. 
Henrik Pedersen fratræder sin

stilling i maj 2015.
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18. februar 1951
fejrer Brugsen 

40 års jubilæum

Fra 1965 til
1987 bliver 

bliver Brugsen
ombygget og

udvidet 2 gange
- og bliver til
SuperBrugsen.

10 år senere - i
1961 kan uddeler 

Kyllesbech 
markere Brugsens 
50 års jubilæum i
en moderniseret

butik.

I 2013 fremstår
SuperBrugsen i

Midtergade med
en ombygget 

facade, der har 
de samme 

proportioner 
som ejendommen
man i 1911 købte
af N. P. Nielsen.  


