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Midtergade 22 Matr. nr. 123c

1904-10-21
Ølhandler Morten Christian Jen-
sen køber huset. Han er født på
Bornholm i 1852 og gift med
Hansine Kristine Jensen, født i
Horsens sogn 1848. 
Morten har fået næringsbevis

som ølbrygger i 1891 og har øl-
handel i ejendommen. Mens 
Morten har huset, lå det med

Morten Christian
Jensen fik 

næringsbevis
som ølbrygger i

1891, og har 
ølhandel i 

ejendommen. 
Foto fra vinteren

1900-01.
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•

Fortsættes næste side

gavlen ud mod det der senere
blev Midtergade. 
På denne gavl var der et skilt

ovenover ølhandelen, hvor der
stod ”Tønnies, Fotograf”. Hvad
der mere stod, kan ikke ses på
billedet. 
Det er blevet bekræftet, at

fotograf Tønnies, Aalborg, tog ud
og fotograferede folk, men det

har ikke været muligt at finde ud
af, om han har haft et rum til 
rådighed i dette hus.

1906
Ved folketællingen dette år bor
der to familier i huset: 
Skomagermester og landpost

Alfred Marinus Jensen, 26 år med
kone, Anne Marie Jensen, og 
datteren, Helga Marie, der er
født i 1905, samt en lærling. 
Alfred er opvokset som plejebarn
ved Morten og Hansine. Alfred
Marinus køber hus på Aalborgvej
og flytter i 1911. 
I den anden ende af huset bor

ejeren, ølhandler M. C. Jensen,
med kone Hansine Kristine og et
barn. 

1912
Morten Christian Jensen får ud-
videt sit næringsbevis til også at
omfatte brændevinsvirksomhed. 
Samme år dør hans kone, 

Hansine Kristine. Året efter gif-
ter Morten sig igen, denne gang
med den 22 år yngre Jørgine
Marie Vellejus, der har en del
penge, som Morten bruger til at
ombygge og restaurere huset for.

1917-11-12
Morten Christian Jensen sælger
huset til Johannes Hegermann
Bech og flytter til Aalborg, hvor
han bliver fiskehandler. 
Hegermann Bech driver forret-

ningen videre. Han er født i
Hals, men har boet i Amerika i
nogle år. 
Han er gift med Margrethe,

født Janum, fra Klim. De har en
søn og 2 døtre. 

Johannes Heger-
mann Bechs søn,
Arild, var murer
og han han byg-
ger i 1923 det
nye hus, hvor

den gamle 
ølhandel lå.

Ølhandlen med Tønnies-skiltet, 
fotograferet før 1917.



Sønnen, Arild Bech, er murer
og bor i huset i Midtergade 24. I
begyndelsen af 30´erne flytter
han med sin kone, Bertha Bech
og datteren Maja ind i faderens
hus, som de senere køber. 
Margrethe Bech dør i 1934, og

Johannes Hegermann Bech dør i
1949.

1967
Bertha Bech driver forretningen
indtil sin død i 1967. 
Herefter kommer datteren

Alice og hendes mand Børge 
Vestergaard hjem fra Sverige. 

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

De bor hos Arild Bech og passer
forretningen. Senere køber de
kiosken på Nørregade – den nu-
værende Aalborgvej.

1971-11-30
Arild Bech, der nu bor på De
Gamles Hjem, sælger huset til
Kirsten Vedel Møller. 
Hun får huset bygget om og

starter ”Smedekroen”.

1973-02-14
Lykke og Jens Bodum køber
”Smedekroen”. De får lavet 
diskoteket ”Kaperen” i 1974.

1982-07-12
Bodums sælger til Bent Møller,
som yderligere udvider med 
grillbar og Pizzeria. 
De senere år havde Bent Møller

det bortforpagtet.

1999-02-03
Den nuværende ejer er A/S Lund
Dal Invest. Der er stadig kro i 
lokalerne.

2014-10-10
Højers Grill åbner i det tidligere
pizzeria Lillebror. Indehavere er-
Marianne og Dennis Højer.
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Luftfotoet af 
Bechs øl, vin og
tobaksforretning
er taget mellem
1965 og 1971.

Kirsten Vedel
Møller køber
huset i 1971,

bygger det om 
og åbner 

Smedekroen.
Fotoet er fra

sommeren 2013.  


